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Voorwoord 

 

Lang heb ik niet moeten nadenken over het thema waarover ik mijn thesis zou willen 

schrijven, het was voor mijzelf duidelijk dat ik iets wilde doen rond manga. Via mijn research 

in dit gebied heb ik dan ontdekt dat er toch al heel wat over manga en ook anime is 

geschreven, waaronder slechts enkele boeken over manga of boeken waarin manga wordt 

vermeld. Ook zijn er heel wat artikels gepubliceerd rond het fenomeen van dōjinshi (door 

amateurs gemaakte manga), maar is er nog geen allesomvattend werk over gepubliceerd. 

Daarnaast heb ik, in tegenstelling tot andere onderzoekers, (nog) niet de kans gehad langer in 

Japan te verblijven dan enkele weken, en heb ik geen uren,  dagen of weken gespendeerd om 

de mangamarkt te bestuderen, noch ben ik in Japan naar events, conventies of beurzen zoals 

Comic Market geweest. Deze ervaring ontbreekt in mijn werk, waardoor ik enkel kan 

schrijven vanuit mijn ervaringen tijdens Europese conventies, en ik mij voor verklaringen van 

beschreven feiten moet baseren op bestaande ideeën en theorieën. 

  

Omdat dit werk geschreven is met het oog op zowel mensen met als zonder kennis van het 

Japans en de Japanse cultuur is het nodig dat ik enkele dingen verklaar. Japanse namen volgen 

de originele Japanse volgorde, dat wil zeggen: eerst familienaam, dan voornaam. Titels van 

vermelde manga worden genoemd in het Japans met officiële vertaling, indien die bestaat, of 

mijn eigen vertaling in het Engels, om consistent te zijn met de officiële Engelse vertalingen. 

Wanneer de titel in het Japans Engels is, geschreven in katakana, gebruik ik de correcte 

Engelse romanisatie als titel in plaats van een romanisatie van de katakana. Wanneer de titel 

in Engelse uitgave niet vertaald is (maar bijvoorbeeld geromaniseerd, zoals Kare: First Love, 

vertaal ik deze ook niet. Niet-officiële vertalingen zijn aangeduid met een *, uit voorzorg voor 

het geval er na het schrijven van deze tekst een Engelse uitgave verschijnt van betreffende 

manga. Als laatste vermeld ik nog dat auteursnamen vaak pseudoniemen zijn, zeker bij de 

meer recente auteurs. De echte namen van deze auteurs zijn onbekend. 

 

Als laatste zijn er enkele personen die een dankwoord verdienen. Natuurlijk wil ik mijn 

promotor, Prof. Uhl bedanken, voor zijn hulp, commentaar en interessante visie. Als tweede 

Pepijn van Loon, die mijn hele tekst heeft nagelezen en heeft geholpen spelling- en 

grammaticafouten eruit te filteren. En uiteraard mijn klasgenoten bij wie ik kon klagen als de 

thesis even tegenstak 
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1. Inleiding tot Manga 

 

Bijna iedereen heeft ooit in zijn of haar leven wel eens een strip gelezen, gaande van korte 

strips die dagelijks in de krant verschijnen tot geïmporteerde comics uit de Verenigde Staten. 

Allerlei soorten strips zijn verkrijgbaar via een variatie aan winkels. Lokale boekhandels 

verkoopt een reeks populaire, commerciële series zoals Suske en Wiske, Jommeke of Kiekeboe, 

die als titels algemeen gekend zijn. Dan zijn er de stripspeciaalzaken waar een bredere selectie 

aan strips te vinden is, vaak ook in andere talen zoals het Frans en het Engels met een 

meerderheid van strips uit Frankrijk en Amerika. Deze winkels trekken een publiek aan dat 

actief bezig is met het medium. Daarbij komen dan ook nog de mogelijkheden die het internet 

biedt; men kan strips aankopen via gespecialiseerde websites of overkopen van anderen via 

online handelsplaatsen zoals eBay. Strips zijn, zeker in België, een cultureel fenomeen waar 

grote namen zoals Hergé1 en Willy Vandersteen2

 

Recent is er een opleving merkbaar in de stripcultuur, vooral onder jongeren, die zich 

voordoet rond het fenomeen van de Japanse strip, die ik vanaf nu ‘manga’ zal noemen. Om 

duidelijkheid te scheppen rond het gebruik van termen zal ik Europese strips steeds ‘strips’ 

noemen, en Amerikaanse strips worden ‘comics’ genoemd. Over het Japanse woord volgt 

later een meer uitgebreide uitleg. Manga zijn nog steeds een relatief nieuw fenomeen in 

België, hoewel reeds in de jaren ’90 manga en anime (animatieseries die vaak maar niet altijd 

gebaseerd zijn op manga) in vertaling beschikbaar waren, weliswaar in ofwel het Engels of 

het Frans

 een grote rol spelen. Strips van deze beide 

auteurs hebben gediend als bron voor animatieseries, films en musicals. In mei 2009 werd 

eindelijk het Hergé museum in Louvain la Neuve voltooid en op twee juni mochten de eerste 

bezoekers naar binnen. Ook dit toont aan dat strips iets betekenen voor de lezers, en dat hun 

effect zowel verrijkend als ver reikend is. 

3 , en er langzaam aan een groep van enthousiaste fans ontstond. In Nederland 

werden door zulke fans kleine bijeenkomsten georganiseerd, en in 1999 werd de allereerste 

anime conventie gehouden in Rotterdam.4

                                                 
1 Hergé (1903-1983) is het pseudonym van Georges Remi, auteur van Kuifje, zijn meest bekende en wereldwijd 
vertaalde werk.  http://www.stripverhalen.net/html/reeksen/tekenaars/herge.php?Page=none 

 Recent zijn er meerdere conventies bij gekomen, 

2  Willy Vandersteen (1913-1990) is daarnaast ook bekend van De Rode Ridder en Jerom. 
http://suskeenwiske.ophetwww.net/bio/vandersteen.php 
3 VIZ Media begon als onafhankelijke uitgever van vertaalde manga in 1988. Schodt, F.L.: Dreamland Japan, 
1998, pp. 315. 
4 Vanaf dat jaar organiseerde The J-POP Foundation, of Stichting Promotie Japanse Popcultuur, jaarlijks een 
conventie rond anime, manga, cosplay en andere elementen van Japanse popcultuur. De conventie wordt 
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waarvan ‘Abunai!’ voorlopig de grootste is, en zijn er ook enkele kleine conventies  

georganiseerd in België. Nu manga eindelijk ook in grotere getale in het Nederlands 

beschikbaar zijn, zal de interesse zeker verder toenemen. Toch is het belangrijk voor mijn 

onderzoek om eerst een beeld te schetsen van wat manga precies zijn, wat ze verschillend 

maakt van de Europese strips en Amerikaanse comics, en waarom ze het onderwerp zijn 

geworden van mijn thesis. 

 

 

De term manga werd voor het eerst door ukiyo-e

Het Ontstaan van Manga 

5  artiest Hokusai gebuikt voor zijn 

verzameling vlugge schetsen. 6  ‘Manga’ bestaat uit twee karakters, het eerste betekent 

‘onvrijwillig’ en zelfs ‘corrupt’, het tweede ‘prent, tekening’. 7  Hierdoor deelt het een 

probleem waar ook ‘comics’ mee kampt, namelijk dat het woord niet altijd overeen komt met 

de inhoud van alle manga, net zoals niet alle Amerikaanse ‘comics’ per definitie komisch zijn. 

Deels vanwege die negatieve bijklank is het zo dat in Japan veelal komikkusu wordt gebruikt 

als het over manga gaat, een term ontleend aan het Engels, maar dan zonder de connotatie van 

komische strips die het woord in de oorspronkelijke taal wel heeft.8 Toch begint de attitude 

tegenover ‘manga’ onder de uitgeverijen te veranderen, en wordt de term opnieuw vaker 

gebruikt.9 Misschien is dit ook te wijten aan het feit dat niet-Japanse manga-lezers dit woord 

hebben overgenomen, net als ‘anime’ het oudere Japanimation10

 

Manga zoals men ze nu kent ontstonden uit een confrontatie tussen de Japanse en 

Amerikaanse cultuur. “In a nutshell, the modern Japanese manga is a synthesis: a long 

Japanese tradition of art that entertains has taken on a physical form imported from the 

West.”

 vervangt. 

11

                                                                                                                                                         
tegenwoordig gehouden in het theaterhotel in Almelo, en is sinds 2006 steeds uitverkocht met 1300 bezoekers. 
http://www.animecon.nl/general-info/the-j-pop-foundation.html 

 Hierin wordt verwezen naar de Edo-periode, waar in de steden een vorm van 

populaire kunst en literatuur ontstond, namelijk kibyōshi: geïllustreerde verhalen met thema’s 

5 Ukiyo-e is een kunstvorm van houtblokdrukken die ontstond in de Edo-periode (1603-1868) 
6 Katsushika Hokusai (1760-1849) Voor meer informatie, zie: Forrer, Matthi en de Goncourt, Edmond: Hokusai. 
Parijs, Flammarion, 1988.  
7 N2683 en N50 
8 Schodt, F.L.: Dreamland Japan, 1998, pp. 34-35. 
9 Schodt, F.L.: Dreamland Japan, 1998, pp. 34. 
10 Een duidelijke samentrekking van Japan en Animation, die men gebruikte om Japanse animatieseries en –films 
aan te duiden. 
11 Schodt, F.L.: Dreamland Japan, 1998, pp. 21. 
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uit het dagelijkse leven.12 Frederik Schodt gaat in Manga! Manga! meer dan 1000 jaar terug 

in de Japanse geschiedenis om aan te tonen dat komische prenten een gevestigde kunstvorm 

waren, wat een zeer interessant overzicht geeft, maar voor mijn korte samenvatting niet ter 

zake doet. 13

 

Voordat er sprake was van manga of comics kende men in het Westen wel ‘cartoons’, veelal 

komische tekeningen die spotten met of kritiek gaven op politieke en andere situaties. Na de 

gedwongen heropening van Japan voor buitenlanders door commodore Perry in 1853 kwamen 

ook cartoons naar Japan dankzij de Brit Charles Wirgman en de Fransman George Bidot. 

 Het kan vergezocht lijken om tekeningen en karikaturen die men tussen de 

achtste en negentiende eeuw maakte te zien in het licht van manga in de twintigste eeuw. Alle 

culturen in de wereld kennen zulke tekeningen, gaande van grotschilderingen tot 

ingewikkelde mozaïeken, maar het bestaan van deze afbeeldingen verklaart niet hoe een 

fenomeen als manga uitgroeit tot wat het is. Ook de continuïteit tussen manga en bijvoorbeeld 

kibyōshi is niet eenvoudig om aan te tonen, het is immers zo dat Japan tussen beide een grote 

invloed onderging van het Westen, die de Japanse samenleving sterk doordrong. 

14 

Zij gaven de eerste impuls voor Japanse artiesten om eigen cartoons te publiceren. Van 

cartoons komen dan korte humoristische strips van enkele kaders15 die vooral verschenen in 

kranten. Deze ‘comics’ kwamen begin 20e eeuw uit de Verenigde Staten naar Japan, waar ze 

eerst vertaald gepubliceerd werden. 16  Deze  beïnvloedden opnieuw de Japanse striptekenaars 

wiens  comics dezelfde vorm hadden aangenomen en in de jaren ’20 verschenen Japanse 

strips die erg leken op de Amerikaanse in de Japanse kranten en bladen, zoals Nonki na Tōsan 

(Easygoing Daddy*) van Asō Yutaka, een komische strip in vier kaders over een vader die 

steeds een ander beroep uitoefent. 17   Moderne manga zijn eerder van het genre “story 

manga”18

 

Vanaf de jaren ’30 werden langere verhalen gepubliceerd in tijdschriften voor kinderen, die 

, dit zijn narratieve verhalen die men vertelt aan de hand van acties weergegeven in 

kaders en dialogen in tekstballonnen, en veel langer zijn dan de typische krantenstrips. 

                                                 
12 Forrer, Matthi en de Goncourt, Edmond: Hokusai. Parijs, Flammarion, 1988. 
13 Schodt, F.L.: Manga! Manga!, 1983, pp. 28-67.  
14 Schodt, F.L.: Manga! Manga!, 1983, pp. 38. 
15 Deze strips hebben standaard vier kaders waarin een grap wordt gemaakt, dit formaat bestaat uiteraard nog 
steeds en wordt in Japan ‘yonkoma’ genoemd, naar de vier kaders. Een hedendaags voorbeeld is ‘Azumanga 
Daioh’ door Azuma Kiyohiko.  
16 Natsume, Fusanosuke: Japan’s Manga Culture, pp. 5. 
17 Schodt, F.L.: Manga! Manga!, 1983, pp. 45-48. 
18 Story manga is een term gebruikt voor manga met een lang, relatief complex, doorlopend verhaal dat zich over 
meerdere volumes verspreidde, een genre waarvan Tezuka Osamu pionier was.  
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als het verhaal afgerond was werden heruitgebracht als in kleur gedrukte hardback boekjes, 

zoals bijvoorbeeld Bōken Dankichi (Dankichi the Adventurer*) van Shimada Keizo. 19  In 

zekere zin waren die tijdschriften, zoals Shōnen Club uitgegeven door Kōdansha, de 

voorgangers van de latere manga magazines. De oorlog maakte echter een eind aan deze 

tijdschriften, en ze verdwenen in de jaren ’50-’60 en werden vervangen door nieuwe.20 De na-

oorlogse periode betekende een heropleving van manga, en één van de bekendste daarvan is 

zeker Sazae-san, van de vrouwelijke auteur Hasegawa Machiko. Deze manga over het leven 

van Sazae, een gewoon meisje en later huisvrouw vol herkenbare situaties liep van 1946 tot 

1974, en kreeg een anime adaptatie en zelfs een live-action21

 

 Tezuka Osamu, ook wel de ‘God van Manga’

 verfilming. 

22 

genoemd, zou beschouwd kunnen worden als de 

belangrijkste verantwoordelijke voor de 

ontwikkeling die manga doormaakte in de 

jaren ’40-’50. Geïnspireerd door de Amerikaanse 

strips en allerlei films waar hij sinds zijn 

kindertijd mee in aanraking kwam, wilde hij zelf 

ook strips tekenen. Shintakarajima 23  (New 

Treasure Island*) werd zijn eerste grote succes, 

waarna hij werd uitgenodigd door verschillende 

manga magazines waarvoor hij Jungle Taitei 

(Jungle Emperor) en Tetsuwan Atomu (Astro Boy) 

tekende.24 Tezuka maakte veelvuldig gebruik van 

filmtechnieken zoals wisselende standpunten, 

perspectief en close-ups, wat de lezer de indruk van actie, snelheid en ook emotie geeft.25

                                                 
19 Schodt, F.L.: Manga! Manga!, 1983, pp. 51-53. 

 

Deze vernieuwing maakte een enome indruk op aspirerende artiesten, zoals Ishinomori 

20 Schodt, F.L.: Manga! Manga!, 1983, pp. 51. 
21 De aanduiding als ‘live action’ wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen animatiefilms. Er zijn namelijk 
heel wat manga waarvan zowel animatieseries als – films worden gemaakt, maar ook film of  TV-serie 
adaptaties met echte acteurs.   
22 Tezuka Osamu (1928-1989) wordt in Japan nog steeds zo beschouwd, en in het buitenland werd hij vooral 
vergeleken met Walt Disney. Schodt F.L.: Dreamland Japan, 1996, pp. 233-034. 
23 Een manga gebaseerd op het verhaal van Sakai Shichima. Schodt F.L.: Dreamland Japan, 1996, pp. 235. 
24 Schodt, F.L.: Manga! Manga!, 1983, pp. 63. 
25 Gravett, Paul: Mang:, Sixty Years of Japanese Comics, 2004, pp. 28. 
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Shōtarō 26 en het duo Fujiko Fujio 27 , bekend van Doraemon. 28  Tezuka geloofde ook dat 

manga erkend moest worden als onderdeel van de Japanse cultuur, en gebruikte het medium 

om zijn levensmotto ‘Respecteer alle leven!’ uit te dragen. Hij was de manga-auteur 

(mangaka in het Japans) die eigenhandig de weg open legde voor manga, zoals Gravett zegt: 

“He led the way in transforming manga’s image through the sheer range of genres and 

subjects he tackled, his nuanced characterizations, his kinetic layouts and above all his 

emphasis on the need for a compelling story – one that was unafraid to confront the most 

basic human questions of identity, loss, death and injustice.” 29

 

De eerste manga magazines waren reeds ontstaan in de jaren ’50, maar de jaren ’60 waren een 

periode van snelle economische groei en brachten een explosie van populaire cultuur met zich 

mee. Met de opkomst van pop-iconen voor de jeugd, groeiend consumerisme en de 

kleurentelevisie

 

30  kwamen er nieuwe manga magazines. Daarnaast werd manga, net als 

rockmuziek en psychedelische kunst, een middel waarmee de jonge generatie zich kon 

uitdrukken. Gedurende de jaren ’60 en ’70 experimenteerden mangaka veel met de vorm van 

het medium, wat ervoor heeft gezorgd dat zowel de stijl als de inhoud verbreedde, en er naast 

de vele manga voor kinderen en jongeren ook een markt was voor volwassenen. Zodoende 

werd manga minder gestigmatiseerd als een vorm van entertainment voor kinderen, en 

werden er nieuwe manga magazines uitgegeven voor oudere jeugd en voor onconventionele, 

experimentele manga. 31

 

Echter, experimentele artiesten werden in hun vrijheid beknot wanneer ze voor grote, 

commerciële magazines wilden werken, en moesten voldoen aan de eisen van hun editors en 

werken tegen strenge deadlines. Naast de massa-geproduceerde magazines was GARO een 

alternatief. Ondanks de relatief lage circulatie, 80.000 in topjaar 1971, publiceerde GARO 

twee noemenswaardige series. Als eerste Shirato Sanpei’s

 

32

                                                 
26 Ishinomori Shōtarō (1938-1998) is de auteur van Cyborg 009 en Kamen Rider, twee populaire superhelden 
series. Gravett, Paul: Manga: Sixty Years of Japanese Comics, 2004, pp. 62. 

 Kamui Den (The Legend of 

Kamui), een verhaal met het klassenverschil in feodaal Japan als thema, waarvan het 

27 Fujiko Fujio was een auteursduo bestaande uit Fujimoto Hiroshi en Abiko Motoo. 
28 Gravett, Paul: Manga: Sixty Years of Japanese Comics, 2004, pp 28 en Schodt, F.L.: Manga! Manga!, 1983, 
pp. 63. 
29 Gravett, Paul: Mang: Sixty Years of Japanese Comics, 2004, pp.23. 
30 Varley verwijst in ‘Japanese Culture’ naar het consumentengedrag in de jaren ’60 als het willen bezitten van 
de drie C’s, staande voor “kaa, kūraa en karaa terebi”, ofwel een auto, airco en kleurentelevisie.  
31 Deze paragraaf steunt voornamelijk op : Natsume, Fusanosuke: Japan’s Manga Culture, pp. 5.  
32 Shirato Sanpei (1932- ) schreef werken die maatschappij kritisch waren en was de belangrijkste artiest van het 
manga magazine GARO. Schodt F.L.: Manga! Manga!, 1983, pp. 70. 
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hoofdpersonage Kamui als symbool werd gebruikt door politieke activisten.33 De tweede is 

Gegege no Kitarō (Kitarō the Spooky*) van Mizuki Shigeru34, een verhaal over de eenogige 

Kitarō en een hele rits van yōkai, geesten en monsters uit de traditionele Japanse folklore, een 

thema dat nog steeds populair is in manga. 35

 

Voor en tijdens de jaren ’60 werden shōjo manga (manga bestemd voor meisjes, in 

tegenstelling tot deze voor jongens, ofwel ‘shōnen manga’) meestal door mannen bedacht, en 

benadrukten ze de patriarchale maatschappij.

 GARO bood artiesten en lezers die in de 

commerciële mangawereld niet aan hun trekken kwamen een uitweg. 

36

 

De jaren ’70 kenden een bloei van shōjo manga, met thema’s als liefde en romatiek, conflict 

en drama, en een eigen stijl die gespecialiseerd was in het uitdrukken van emoties.

 Deze manga gingen over brave dochters en 

goede moeders, met als hoofdpersonages meisjes die enkel aspireerden in het huwelijk te 

treden. De invloed van Tezuka Osamu zorgde onder andere voor meer shōjo manga met 

romantiek als hoofdthema, en ook de typische grote, schitterende ogen voor meisjes. Het werk 

in kwestie is Ribon no Kishi (Princess Knight) uit 1953, over een prinses met zowel een 

mannelijke als vrouwelijke ziel die zich als man voordoet om haar recht op de troon te kunnen 

opeisen. Deze manga inspireerde jonge vrouwen om hun eigen verhalen te maken, naast hun 

ontevredenheid met de door mannen geschreven verhalen. 

37 Er 

kwamen meer manga magazines voor meisjes op de markt zoals LaLa, Hana to Yume en 

Princess, en veel van deze nieuwe shōjo manga werden getekend door vrouwelijke artiesten, 

waaronder Ikeda Riyoko38 (The Rose of Versailles), Moto Hagio39 (They were Eleven) en 

Takemiya Keiko 40 (The Song of the Wind and Trees*). 41

                                                 
33 Gravett, Paul: Manga: Sixty Years of Japanese Comics, 2004, pp. 42. 

 Tevens werd in 1975 de eerste 

34 Mizuki Shigeru (1922- ) verloor zijn arm tijdens WW II en is vooral bekend om zijn manga rond yōkai. 
http://www.japro.com/mizuki/set.html  
35 Gravett, Paul: Manga: Sixty Years of Japanese Comics, 2004, pp. 49. Een recente manga met yōkai als thema 
is Nurarihyon no Mago, geserialiseerd in Shōnen Jump sinds 2008, over een jongen die één vierde yōkai is, en 
tegen zijn zin leider van de clan en de yōkai moet worden.  
36 Gravett, Paul: Manga: Sixty Years of Japanese Comics, 2004, pp. 76. 
37 Natsume, Fusanosuke: Japan’s Manga Culture, pp. 5. 
38 Ikeda Riyoko (1947- ) tekende manga voor meisjes met focus op de relaties tussen de personages. Schodt F.L.: 
Manga! Manga!, 1983, pp. 215. 
39 Moto Hagio (1949 - ) was één van de grondleggers van het BL genre, met verhalen rond de liefde tussen 
jongens. http://matt-thorn.com/shoujo_manga/hagio_interview.php (23.03.2009) 
40 Takemiya Keiko (1949- ) tekende niet alleen shōjo manga, maar ook To Terra, een SF verhaal. Schodt F.L.: 
Manga manga!, 1983, pp. 103-105. 
41 Schodt, F.L.: Manga! Manga!, 1983, pp. 96-97. 
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Comic Market (Comiket) 42  gehouden, een evenement waar amateur mangaka hun 

zelfgepubliceerde manga, fictie of zelfs games en merchandise – meestal gebaseerd op 

bestaande manga of anime – kunnen verkopen.43 Dit initiatief begon erg klein, met ongeveer 

600 bezoekers en deelnemers, en is ondertussen uitgegroeid tot een tweejaarlijks gebeuren 

met ongeveer 500.000 bezoekers per dag.44

 

In Japan is sinds de jaren  ‘90 ook een enorm cross-media fenomeen ontstaan dat zich vormt 

rond succesvolle series. Gebaseerd op een populaire manga komt er een anime adaptatie, een 

reeks van games, een verzamelkaartspel, audio drama’s en natuurlijk merchandise.

 Uit het succes van Comiket en later ook Super 

Comic City blijkt dat mangalezers niet enkel consumeren, maar ook creatief omgaan met het 

medium. Hierover wijd ik nog uit in het derde deel van mijn verhandeling. 

45 Ook 

omgekeerd worden er van populaire games anime en manga series gemaakt. Intro- en outro 

liedjes van anime zijn zelden, zoals in Westerse gevallen, liedjes die over de serie zelf gaan, 

maar songs van ofwel reeds populaire, of pas opkomende j-pop of j-rock artiesten. Ook 

hebben sommige stemacteurs in Japan een sterrenstatus verkregen, en wie hen kan inhuren is 

ervan verzekerd dat de fans van de betreffende acteur de anime zullen volgen. Zelfs het 

inhuren van een bekende artiest voor het character design voor anime (die niet op een manga 

gebaseerd is) heeft een effect. Recent werden bijvoorbeeld voor Code Geass: Hangyaku no 

Lelouch (Lelouch of the Rebellion) en Kidō Senshi Gundam 00 (Mobile Suit Gundam 00), 

voornamelijk shōnen series, respectievelijk CLAMP46 en Kōga Yun47 ingehuurd, auteurs van 

shōjo manga.48

 

 

 Het is niet ondenkbaar dat deze series (aanvankelijk) daardoor meer aandacht 

kregen van meisjes.  

                                                 
42 Naar Japanse gewoonte werd コミック・マーケット(comikku maaketto) al vlug ingekort tot コミケット
(komiketto), en is zo ook bekend in het buitenland.  
43 Schodt, F.L.: Dreamland Japan, 1996, pp. 40-43. 
44 Schodt, F.L.: Dreamland Japan, 1996, pp. 40. en Gravett, Paul: Manga: Sixty Years of Japanese Comics, 2004, 
pp. 138. 
45 In het Westen denkt men bij het woord merchandise voornamelijk aan poppen en speelgoed, bedoeld voor 
kinderen. In japan is dit concept breder, en gaat van gsm-hangertjes over notaboekjes tot replica’s van juwelen 
en exclusieve – erg dure – standbeeldjes. 
46 CLAMP bestaat uit vier medewerkers die afwisselend tekenen en verhalen schrijven. De leden zijn (zoals ze 
zich tegenwoordig noemen) Ōkawa Nanase, Mokona, Nekoi Tsubaki en Igarashi Satsuki. 
47 Kōga Yun (1965- ) begon als dōjinshi artiest en is vooral bekend van de manga Loveless. 
48 Informatie in verband met character design is afkomstig uit de aftiteling van de anime in kwestie.  
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Waarin Verschillen Manga van Westerse strips? 

 

Zowel manga, comics en strips zijn media waarin tekeningen worden gebruikt in een 

sequentieel narratief, maar manga heeft enkele opvallende verschillen van zowel 

Amerikaanse comics als Europese stripverhalen. Eén daarvan is zeker de leesrichting, van 

achter naar voor en van rechts naar links. Vertaalde manga behouden tegenwoordig de 

leesrichting en geven achterin – waar onervaren lezers zouden beginnen lezen – uitleg over de 

leesrichting, maar de eerste Engelstalige uitgaves hadden gespiegelde pagina’s, waardoor 

teksten in achtergronden en op T-shirts en dergelijke er vreemd uitzagen. 49  Een tweede 

kenmerk is de grootte, magazines terzijde gelaten worden de meeste manga reeksen 

uitgegeven in tankōbon-formaat50, een paperback pocket formaat dat ongeveer overeenkomt 

met twaalf centimeter op achttien centimeter.51 Tankōbon hebben meestal een stofomslag: een 

cover die om de vaak saaie binnencover heen zit, en waar de covertekening en korte inhoud 

op staan. Op de omgevouwen stukken binnenin staat aan het begin een korte tekst van de 

auteur en achteraan informatie van de uitgever. Vergeleken met de Europese strips in A4 

formaat, die vaak ook een harde kaft hebben, zijn manga een stuk compacter en makkelijker 

mee te nemen. Het derde kenmerk is kleur, of eerder het gebrek eraan wat betreft manga. 

Behalve soms enkele pagina’s en de cover zijn manga in het zwart-wit, met rasters allerhande 

om structuur, patronen en een illusie van kleur te geven. Mede dankzij deze zwart-wit druk 

kunnen manga sneller gemaakt en goedkoper gedrukt worden dan hun Amerikaanse en 

Europese tegenhangers. 52  De prijs van manga is met vierhonderd tot negenhonderd yen 

(ongeveer drie tot zeven euro53

 

Naast uiterlijke verschillen zijn er ook nog enkele inhoudelijke elementen die anders zijn in 

manga. De meeste manga zijn “story manga”, wat zoals reeds vermeld betekent dat er een 

doorlopend verhaal wordt verteld.

) gemiddeld lager dan Westerse strips, die afhankelijk van soft- 

of hardcover vaak zes tot zestien euro kosten.  

54

                                                 
49 Schodt, F.L.: Dreamland Japan, 1998, pp. 316. Geluidseffecten werden door VIZ vervangen door Engelse 
varianten, terwijl Tokyopop het origineel behoudt en er in het klein een vertaling bij zet. 

 Daarnaast hebben langlopende manga een groot aantal 

personages, en is de karakterontwikkeling van de hoofdpersonages van groot belang. Veel 

50 単行本 Tankōbon wordt ook gebruikt voor op zichzelf staande boeken van allerlei soort, fictie en non-fictie. 
Enkel bij manga zijn tankōbon deel van een langere reeks (met uitzondering natuurlijk van zogenaamde 
‘oneshots’, op zichzelf staande manga van slechts één volume.) 
51 Gravett, Paul: Manga: Sixty Years of Japanese Comics, 2004, pp. 14. 
52 Schodt, F.L.: Dreamland Japan, 1998, pp. 23-24. 
53 Berekend op 23/03/2009 met koers 1 EUR = 131.630 JPY  
54 Schodt, F.L.: Dreamland Japan, 1998, pp. 234. 



 10 

mangapersonages uit shōnen en shōjo manga zijn immers tieners die door hun belevenissen 

veranderen. Veel Westerse strips hebben per uitgegeven deel een losstaand verhaal met steeds 

dezelfde hoofdpersonages. De personages maken op enkele uitzonderingen na ook geen grote 

ontwikkelingen door, ze worden niet ouder en wisselen soms zelfs nooit van outfit. In de 

Kuifje strips van Hergé zijn er bijvoorbeeld een aantal steeds terugkerende personages, maar 

elke strip is een verhaal op zich, en je kan alle strips door elkaar lezen zonder iets niet te 

begrijpen. Manga daarentegen volgen een steeds complexer wordende verhaallijn, en steunen 

ook meer op de ontwikkeling van de personages als deel van het plot. Anders gezegd, in strips 

draagt het karakter bij aan het verhaal, terwijl in manga het verhaal bijdraagt aan het karakter 

van de hoofdpersonages. Daarbij moet ik vermelden dat er uiteraard enorm veel soorten strips 

en comics zijn, zelfs al gaat het niet bijster goed met de markt, en dat er bijgevolg heel wat 

strips en comics bestaan met langere verhalen en complexe personages. Maar deze werken 

zijn doorgaans niet diegene waarmee men in zijn of haar jeugd gemakkelijk in aanraking 

komt. Kinderen zijn in het algemeen bekend met Suske en Wiske, Kuifje, Superman en 

Spiderman 55  om enkele voorbeelden te noemen. Bij comics denkt men dan ook aan de 

typische Marvel superhelden, waarvan Superman het prototype is. Het onderzoeken van het 

belang en de betekenis van superhelden in verschillende culturen is een interressant 

onderwerp dat Tom Gill kort aansnijdt in zijn bijdrage “Transformational Magic – Some 

Japanese Super-heroes and Monsters” in The Worlds of Japanese Popular Culture. 56 Hij 

maakt een vergelijking tussen Superman, de meest typische Amerikaanse held, en de 

superhelden waarmee Japanse kinderen in aanraking komen, zoals Ultraman (en zijn familie 

en vrienden) en de teams van vijf die vechten tegen het kwaad, zoals de bekende Power 

Rangers 57

 

. Hoewel zijn onderzoek relatief oppervlakkig blijft, weet hij toch enkele 

verschilpunten aan te duiden, waarvan de belangrijkste in respect tot mijn thema is dat 

Superman doorgaans alleen is in zijn strijd tegen het kwaad, terwijl de Japanse superhelden de 

hulp kunnen inroepen van anderen, of steeds in team zijn. Dit duidt op het belang dat 

vriendschap speelt in series voor kinderen, wat later nog terugkomt in mijn beschrijving van 

shōnen manga.  

                                                 
55 Het mag gezegd zijn dat deze laatste twee de laatste decennia niet dankzij comics maar dankzij tekenfilmseries 
en films bekend zijn.  
56 Martinez D. P.: The Worlds of Japanese Popular Culture, 1998, pp. 33-55. 
57 Oorspronkelijk Gosei Sentai Dai- Renjā (Five Star Combat Unit Great Rangers), vertaling van Tom Gill. 
Voor het Amerikaanse en Europese publiek werden de scènes tussen de gevechten door opnieuw gefilmd met 
Amerikaanse acteurs, en ook werden er in deze versie kleine veranderingen gedaan aan het plot.  
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Qua tekenstijl zou het oneerlijk zijn om alle strips, comics of manga over één kam te scheren, 

want ze hebben elk hun eigen sterke punten: sommige Westerse strips zijn zo gedetailleerd 

getekend of geschilderd dat elk kader een kunstwerkje is, maar ook zijn er strips die breken 

met de traditionele stijl, waardoor ze opgemerkt worden en evenzeer als hoogstaand worden 

beschouwd. Sommige mangaka hebben een erg  minutieuze stijl van lineart58 ontwikkeld, 

waar anderen voornamelijk opvallen door hun dynamische tekenwerk.  Het veelvuldige 

gebruik van filmtechnieken zoals kadrering, perspectief en visuele effecten ervoor heeft 

gezorgd dat manga als medium minder woorden gebruikt dan zijn Westerse tegenhangers59

 

Omdat manga niet in kleur gedrukt worden, maken auteurs gebruik van inkttechnieken zoals 

crosshatching, en het aanbrengen van screentones (dit zijn voorgedrukte patronen die op de 

tekening worden gekleefd) om schaduw of – in het geval van tones - een illusie van kleur of 

patronen aan te brengen.

, 

het verhaal wordt dus meer met de tekeningen zelf verteld, waardoor de tekeningen ook 

expressiever zijn. Soms wordt het belang van expressiviteit gebruikt om te verklaren waarom 

personages in manga zulke ‘grote’ ogen hebben, aangezien men gelooft dat de ogen het 

belangrijkte zijn voor het tonen van emoties.   

60

 

Manga in de Maatschappij 

 Algemeen gezien kan gezegd worden dat manga eenvoudiger is 

van stijl, en dat ook de achtergronden vereenvoudigde weergaves zijn. Dit is te verklaren door 

de snelheid waarmee vele mangaka hun werk moeten tekenen, omdat ze voor elk hoofstuk 

een deadline hebben die gehaald moet worden zodat het nieuwe hoofdstuk kan gedrukt 

worden in een manga magazine. 

 

Ondanks dat Europese strips en Amerikaanse comics sinds het begin en vooral vanaf de 

jaren ’70 en ’80 toch een groot aanbod hebben voor volwassenen blijft de idee dat strips 

bestemd zijn voor kinderen bestaan. Daardoor, en door een gebrek aan promotie van de 

uitgeverijen blijven strips en comics (voor tieners en volwassenen) eerder een subcultuur, 

waarin stripfanaten grote bedragen neertellen om hun collectie comics compleet te maken. 

Oude uitgaves van comics en strips zijn op deze markt van verzamelaars veel geld waard, en 

                                                 
58 Lineart is het geheel van lijnen in inkt, wat men tekent voor de pagina wordt ingelkleurd of gevuld met tones. 
59 Schodt, F.L.: Dreamland Japan, 1998, pp. 25 en Manga! Manga!, 1983, pp. 18-21. 
60 Schodt, F.L.: Dreamland Japan, 1998, pp. 24. 
Over screentones: http://stason.org/TULARC/art/manga-anime/36-Manga-screentone-9-j-s-H-s-B.html  
(26.03.2009)  
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omdat er vaak geen herdrukken van zijn is het moeilijk deze zelfs maar te vinden. In Japan 

daarentegen is het relatief makkelijk om manga uit de jaren ’70 te vinden, weliswaar in een 

nieuwe uitgave. Ook kinderen lezen opvallend minder strips, de concurrentie van televisie, 

DVD, games en het internet is hier voor een groot deel voor verantwoordelijk. 61

 

In Japan daarentegen zijn manga uitgegroeid tot een medium van groot commercieel

 En zelfs wie 

strips leest laat het na een bepaalde leeftijd vaak afweten, slechts een enkeling van de 

striplezers blijft actief bezig in de wereld van de strips.  

62 belang. 

In 1997 bestond 36,7% van de verkoop van boeken en magazines uit manga, en in 2002 zefs 

38,1%.63 Nochtans is, zoals we al gezien hebben, de oorsprong van manga, comics en strips 

dezelfde, namelijk goedkoop entertainment voor kinderen. Hoe komt het dan dat in het 

Westen de stripwereld zo anders is dan die in Japan? Er is geen eenduidig antwoord op deze 

vraag, maar er kunnen wel enkele punten aangehaald worden die helpen een verklaring te 

geven. Schodt zegt dat manga een grotere visuele diversiteit heeft ontwikkeld vergeleken met 

Amerikaanse comics, en hetzelfde geldt voor de inhoud van de verhalen. Hoewel hij toegeeft 

dat er uitzonderingen zijn, zegt hij dat “de meerderheid nog steeds van het superhelden-type 

zijn, terwijl er manga zijn over zo goed als elk onderwerp, en dus voor elk wat wils.”64 

 

Natsume benadrukt dat de manga-markt zo groot is omdat er manga bestaan voor alle 

leeftdijdscategorieën, waaruit men in Japan kan kiezen. Een tweede punt is de culturele 

achtergrond, waarin jeugdigheid gewaardeerd wordt en de grens tussen kind en volwassene 

vager is dan in het Westen.65 “Simply stated, in the East there is greater acceptance of the 

possibility of adults’ being permitted to read comics.”66 Als laatste punt kan er terug worden 

gegaan op de Japanse maatschappij, waarin hiërarchie nog steeds belangrijk is, net als respect 

voor anderen. Manga zijn dan een makkelijke manier om even uit die wereld van 

formaliteiten te ontsnappen, en bovendien een perfecte manier om stil de tijd te doden in de 

trein of op andere openbare plaatsen.67

                                                 
61 Sabin, Roger: Comics, Comix & Graphic Novels, 1996, pp. 156. 

  

62 Waarmee ik niet wil zeggen dat strips of comics niet commercieel zijn, grote uitgeverijen van strips in België 
zijn enorm commercieel ingesteld, wat duidelijk is als men de strips gebaseerd op TV-series of popgroepen zoals 
K3 in beschouwing neemt.  
63 Natsume, Fusanosuke: Japan’s Manga Culture, pp. 2. Gravett, Paul : Manga : Sixty Years of Japanese Comics, 
2004, pp. 13.  
64 Schodt, F.L.: Dreamland Japan, 1996, pp. 26-28. 
65 Natsume, Fusanosuke: Japan’s Manga Culture, pp. 3-4. 
66 Natsume, Fusanosuke: Japan’s Manga Culture, pp. 4. 
67 Gravett, Paul: Manga, Sixty Years of Japanese Comics, 2004, pp. 13. 



 13 

Manga Magazines 

 

Voordat manga in pocketvorm verschijnen, worden ze gepubliceerd in dikke mangashi, een 

samentrekking van manga en zasshi.68 Deze tijdschriften bundelen per uitgave het nieuwste 

hoofdstuk van een aantal lopende series, en door het B5 formaat en een uiteenlopende dikte 

van 200 tot 800 pagina’s doen ze op het eerste zicht denken aan telefoonboeken.69 Ondanks 

de vaak drukke, kleurige covers, zeker bij de manga magazines voor de jeugd, worden ze met 

lage kwaliteit gedrukt op goedkoop gerecycleerd papier. De prijs varieert ongeveer tussen  

200 en 600 yen (ongeveer 1,50 en 4,50 euro)70, vandaar dat ze uitermate geschikt zijn als 

lectuur tijdens het pendelen, en in de trein worden achtergelaten, weggegooid of doorgegeven 

aan anderen71. Manga magazines maakten in 2002 24,6% uit van de totale gepubliceerde 

media, en manga pockets 13,5%. 72 Recent is er een daling geweest van de verkoop van 

manga mazines, mede verklaarbaar door het ontstaan en de snel groeiende populariteit van 

digitale manga die op mobiele telefoons gedownload en gelezen kunnen worden.73 Eenzelfde 

opvallende terugval van verkoop van manga magazines manifesteerde zich vanaf 1995, en 

wordt toegeschreven aan de populariteit van computerspelletjes bij de jeugd. 74

 

  

 

                                                 
68 Ibid. 
69 Schodt, F.L.: Dreamland Japan, 1996, pp. 82. 
70 Met een koers van 1 EUR = 133.168 JPY, berekend op 17-06-09. 
71 Het doorgeven van magazines of manga pockets noemt men mawashi-yomi. Schodt F.L.: Dreamland Japan, 
1996, pp. 20. 
72 Cijfers van Shuppan Geppo, zoals gepubliceerd in: Gravett, Paul: Manga: Sixty Years of Japanese Comics, 
2004, pp. 13. 
73  Manga en mobiele telefoons blijken een goede combinatie te zijn. http://search.japantimes.co.jp/cgi-
bin/nc20070425a1.html (27-07-09) 
74 Kinsella, Sharon : Adult Manga, 2000, pp.44.  
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“In 2005 overschreed de verkoop van manga (tankōbon) voor het eerst die van de manga 

magazines. Los van de abonnementen blijft de verkoop van mangamagazines dalen, terwijl 

het verschil groter wordt. De verkoop van werken gebaseerd op manga zoals films en televisie 

adaptaties groeit. Bovendien is er de uitbreiding van digitale manga voor mobiele telefoons, 

de officiële erkenning van huurmanga en het verschijnen van gratis mangamagazines die 

ervoor zorgen dat de manga-markt verandert”.75

 

Shōnen en Shōjo Magazines  

 

 

In 2002 waren in Japan 281 manga magazines in de omloop, waarvan respecitievelijk 21 en 

43 shōnen en shōjo magazines waren.76 Toch stond dit lagere getal van shōnen magazines 

garant voor een veel groter deel van de opbrengst, namelijk 38,4% tegenover 8,8%. Naast 

deze twee zijn er ook magazines voor volwassenen, en deze gespecialiseerde in bepaalde 

onderwerpen als pachinko (populaire gokspellen gespeeld op automaten in gespecialiseerde 

pachinkohallen), gevechtsporten, boy’s love77 enzovoort.78 De meeste magazines verschijnen 

maandelijks, maar de best verkopende, nl. Shōnen Jump en Shōnen Champion zijn weekelijks. 

De meest succesvolle shōjo tijdschriften Margaret en Hana to Yume (Flowers and Dreams) 

verschijnen om de twee weken. Er zijn ook magazines of extra edities van bestaande 

magazines die trimestrieel of zelfs slechts twee keer per jaar worden uitgegeven. Jaarlijks 

komen er nieuwe tijdschriften op de markt die het soms maar één volume uithouden.  

 

De reden waarom ik mijn bespreking focus op shōnen en shōjo manga is voornamelijk dat het 

doelpubliek van deze manga – jonge tieners tot jonge twintigers – een publiek is dat zich 

bewust is of wordt van genderverschillen, identiteit en individualiteit. Deze groep is 

ontvankelijk voor nieuwe ideeën, en ze zijn er snel bij om nieuwe rages en tendenzen op te 

pikken. Terwijl ze in de strikte schoolwereld aan bepaalde verwachtingen moeten voldoen, 

zoeken ze naar hun identiteit door middel van hobbies, waaronder de manga die ze lezen. 

Shōjo manga lezers classificeerden zichzelf en anderen zelfs volgens het magazine dat ze 

lazen.79

                                                 
75 http://www.ajpea.or.jp/statistics/statistics.html (04-04-09) In de originele tekst wordt steeds ‘comics’ gebruikt, 
wat ik heb vertaald naar manga, om consistent te blijven in mijn taalgebruik. 

 Daarnaast zijn shōjo- en shōnen manga de grootste groep van alle manga, met de 

76 Gravett, Paul: Manga, Sixty Years of Japanese Comics, 2004, pp. 13. 
77 Liefdesrelaties tussen jongens in manga gericht op meisjes. Deel drie gaat hier verder op in. 
78 Schodt, F.L.: Dreamland Japan, 1996, pp 81-135. 
79 Thorn, Matt: What Japanese Girls do with Manga, and Why. 
http://www.matt-thorn.com/shoujo_manga/jaws/index.php (15-07-09) 
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magazines met de grootse wekelijkse of maandelijkse oplages. Uitgeverijen zijn zich bewust 

van het belang van de meningen van deze lezersgroep, en vele magazines bevatten een 

antwoordkaart waarin lezers hun favoriete series kunnen aanduiden en een mening kunnen 

geven. Series die niet voldoende populair zijn worden door de redacteurs geschrapt. Uiteraard 

is het zo dat manga voor jongeren gemaakt is door volwassenen, wat kan betekenen dat deze 

volwassen auteurs hun eigen visie doorgeven aan de jeugd – wat zeker zo geweest is in de 

beginperiode van manga, maar ook dat er een wisselwerking optreedt tussen lezers en auteurs, 

met de redacteur die toezicht heeft op specifieke titels als tussenpersoon. 

 

  
Hana to Yume van februari 2008 en Shōnen Jump van juli 2008. 
 

Shōnen magazines 

 

Gebaseerd op welke magazines de meeste populaire hedendaagse manga hebben, heb ik een 

selectie gemaakt van een aantal shōnen magazines die kort het bespreken waard zijn. 80

                                                 
80 De informatie over magazines is afkomstig uit mijn meest genoemde bronnen, www.animenewsnetwork.com, 
en de officiële websites van elk magazine respectievelijk. 
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1. Weekly Shōnen Jump (週刊少年ジャンプ) 

 

Dit magazine is veruit het bekendste, ook buiten Japan, en heeft in de Verenigde Staten een 

Engelstalig neefje.81 Gepubliceerd vanaf 1968 was Shōnen Jump aanvankelijk een laatkomer 

binnen de shōnen tijdschriften, maar de vernieuwende aanpak van dit magazine leverde al 

gauw resultaat op. In het begin van de jaren ‘90 piekte de circulatie met meer dan 6.000.000 

verkochte exemplaren per week.82 Shūeisha, de uitgeverij, trok voor dit tijdschrift nieuwe 

artiesten aan, en bood hen de kans om een eigen stijl te ontwikkelen en gaf hen een contract. 

Daarnaast hadden de redacteurs een onderzoek gedaan onder jonge lezers, waarin ze vroegen 

wat de lezer ontroert, belangrijk vindt, en gelukkig maakt. De antwoorden hierop waren 

vriendschap (友情 - yūjō), doorzettingsvermogen（動力 - doryoku）en overwinning (優勝 - 

shōri). Deze drie woorden werden wat men nu nog steeds de ‘drie sleutelwoorden’ noemt 

binnen het beleid van de Jump-redactie.83 Hoewel deze drie woorden geen absolute must zijn 

voor de keuze van gepubliceerde manga 84

 

2. Weekly Shōnen Magazine （週刊少年マガジン） 

, zijn ze wel een houvast die erg succesvol is 

gebleken. Enkele bekende reeksen zijn Dragon Ball, Slam Dunk, One Piece en Bleach. 

 

Shōnen Magazine is de grootste concurrent van Shōnen Jump, en wordt sinds 1959 uitgegeven 

door Kōdansha. Dit tijdschrift heeft een iets meer volwassen imago, en heeft naast manga 

vaak een artikel en pin-up van een vrouwelijke popster die soms ook de cover siert. De 

circulatie van Magazine is nu lager dan die van Jump, maar was in 2007 met 1.773.021 de 

enige concurrent die nog over het miljoen ging.85 Enkele succesvolle series zijn Kindaichi 

Shōnen no Jikenbo (The Kindaichi Casefiles), Love Hina, GetBackers en Hajime no Ippo (The 

First Step*)86

                                                 
81 De Engelstalige Shonen JUMP is een maandelijkse publicatie van VIZ waarin enkele, maar niet alle reeksen 
uit de Japanse Jump worden geserialiseerd, waaronder Naruto, Bleach en Death Note.  Zie: www.viz.com  

. 

82 http://comipress.com/article/2008/12/31/3733 (23.03.2009) 
83 http://www.jumpland.com/about/index_ja.html (27.03.2009) 
84 Death Note, één van de recente grote successen is een a-typische Shōnen Jump manga, zowel omdat het een 
grote morele vraagstelling bevat als dat drie kernwoorden, vanuit het perspectief van hoofdpersonage Light, niet 
voorkomen. Vriendschap is quasi-onbestaande en de overwinning wordt niet behaald. Doorzettingsvermogen 
vertaalt zich in Death Note eerder aan het koppig vasthouden aan een eigen overtuiging. 
85 http://www.j-magazine.or.jp/data_001/index.html (27-03-09) 
86 Bij het vertalen verdwijnt de originele verwijzing naar de naam van het hoofdpersonage, Ippo. 
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3. Weekly Shōnen Sunday （週刊少年サンデー） 

 

Het derde wekelijke tijdschrift voor jongens wordt sinds 1959 gepubliceerd door Shogakukan. 

De circulatie van Sunday is met 873,438 de laagste van de drie wekelijkse tijdschriften, 

mogelijk te wijten aan een gebrek aan echt populaire reeksen, zoals die van Takahashi 

Rumiko.87

 

4. Monthly Shōnen GanGan （月刊少年ガンガン） 

 Populaire reeksen zijn InuYasha, Yakitate!! Japan, Kekkaishi en Konjiki no Gash!!  

(Zatch Bell!!) 

 

Dit magazine is vrij recent, het werd voor het eerst uitgegeven in 1991 door Square Enix, 

voornamelijk uitgever van computerspellen zoals o.a. de Final Fantasy reeks. Door deze 

logische band bevat GanGan een groot aantal manga gebaseerd op games, maar ook enkele 

zeer populaire originele series zoals Hagane no Renkinjutsushi (Fullmetal Alchemist) en Soul 

Eater. Qua circulatie is Shōnen GanGan slechts een kleine speler op de markt, maar toont wel 

aan dat ook recente magazines het goed genoeg kunnen doen. Uit het Square Enix profiel van 

2007 blijkt dat de 17 volumes van Fullmetal Alchemist op dat moment meer dan 27 miljoen 

keer over de toonbank ging in Japan.88

 

Shōjo Magazines 

  

 

De tijdschriften voor meisjes doen het qua verkoop lang niet zo goed als die voor jongens, het 

enige magazine dat in de buurt komt van een circulatie van één miljoen is Ciao89, een erg 

schattig magazine bestemd voor jonge meisjes dat zijn verkoop doet toenemen door het 

toevoegen van exclusieve cadeaus bij het magazine.90

 

1. Margaret （マーガレット） 

 

 

Margaret begon in 1963 als een wekelijkse uitgave, maar uigeverij Shūeisha besloot in 1988 

                                                 
87 http://www.j-magazine.or.jp/data_001/index.html (27-03-09) 
88 http://www.square-enix.com/jp/common/images/sqex_07profile_e.pdf#page=6 (29-03-09) 
89 http://www.j-magazine.or.jp/data_001/index.html  (27-03-09) 
90  Bij de april 2009 editie kreeg de lezer een schattige gevulde pennenzak. Zie 
http://www.ciao.shogakukan.co.jp/kongetu/ voor andere eventuele voorbeelden. 
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om over te schakelen naar een tweewekelijkse uitgave. Het lezerspubliek van Margaret is vrij 

gevarieerd, met zowel onschuldige romances als gewaagdere verhalen. Enkele bekende 

reeksen zijn Berusaiyu no Bara (The Rose of Versailles), Hana Yori Dango (Boys over 

Flowers), Maria-sama ga Miteru (Maria Watches Over Us), Yokujō Cmax (Desire Climax). 

 

2. Shōjo Comic (少女コミック) 

 

Tegenwoordig heet dit tijdschrift ‘ShoComi’ in romaji, en is het tweewekelijkse magazine van 

Shogakukan, begonnen in 1968. In 2006 bleek dat dit magazine voor ouders van leerlingen uit 

de lagere school het minst geliefde tijdschrift was, wegens teveel sexuele inhoud.91

 

3. Hana to Yume (花と夢) 

 ShoComi 

bevat inderdaad heel wat series die verder gaan dan verliefdheid en een eerste kus, wat het 

tijdschrift een meer volwassen imago geeft, ondanks de nog steeds vrolijke, kleurige cover en 

meisjes met grote ogen. Bekende series zijn Fushigi Yūgi (Mysterious Play), Love Celeb, 

Kare: First Love en Wild Act. 

 

Met deze meisjesachtig klinkende titel (Flowers and Dreams) eist Hakusensha zijn plaats op 

als best verkopende tweewekelijkse shōjo magazine met een circulatie van 261.500.92

 

4. LaLa 

 Sinds 

het begin van publicatie halfweg de jaren ’70 heeft Hana to Yume zich gevestigd als een 

tijdschrift met vele succesvolle series, die minder vaak draaien om romatiek en liefde, maar 

ook thema’s als actie en humor omvatten. Enkele van deze reeksen zijn Fruits Basket, Tenshi 

Kinryōku (Angel Sanctuary), Yami no Matsuei (Descendants of Darkness) en Skip Beat!.  

 

Eveneens van Hakusensha is dit magazine dat in 1976 begon als zusterblad van Hana to Yume, 

maar uitgroeide tot een onafhankelijk tijdschrift. Net als Hana to Yume is ook LaLa een vrij 

‘veilig’ tijdschrift met fantasievolle verhalen. Bekende series zijn Ōran Kōkō Hosuto-bu 

(Ouran High School Host Club), Vampire Knight, Kareshi Kanojo no Jijō (Kare Kano – His 

and Her Circumstances) en Kin’iro no Corda (La Corda d’Oro).  
                                                 
91 http://comipress.com/news/2007/05/17/1981 (29.03.2009) 
92 Enkel Bessatsu Margaret, een speciale uitgave van Margaret, doet het met 310.000 beter. De andere goed 
verkopende tijdschriften zijn net als Ciao bestemd voor een jonger publiek. http://www.j-
magazine.or.jp/data_001/index.html  (27-03-09) 
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Hoe Onderscheidt Men Shōnen en Shōjo Manga? 

 

Vanaf de publicatie is het duidelijk dat de opdeling tussen manga voor jongens en voor 

meisjes vrij strikt is, maar de veel hogere verkoopcijfers van shōnen manga magazines tonen 

aan dat het publiek zeer waarschijnlijk breder is dan de doelgroep van jongens tussen pakweg 

twaalf en tweeëntwintig. Wie zich een beetje begeeft in de wereld van manga en anime fans 

zal ook gauw genoeg merken dat meisjes net zo goed fan zijn van shōnen series als One Piece 

of Bleach. 93  Omgekeerd lezen jongens ook wel shōjo manga, maar op een opvallend 

beperktere schaal.94

 

Shōnen manga hebben heel wat thema’s, gaande van actie en avontuur tot sport en komedie. 

De hoofdpersonages zijn zo goed als altijd jongens, en vaak zijn de belangrijkste nevenspelers 

en tegenstanders dat ook, net als de auteurs. Op dit moment zijn slechts twee series uit Shōnen 

Jump getekend door vrouwen, namelijk D.Gray-man, door Hoshino Katsura en Kateikyōshi 

Hitman Reborn! (Reborn!) door Amano Akira.

 

95

                                                 
93 Het zou zeker interessant zijn concrete cijfers te hebben over het leesgedrag van mangafans, maar deze 
informatie is voornamelijk gebaseerd op mijn persoonlijke ervaringen op forums en conventies de laatste vijf 
jaar. 

 De tekenstijl van shōnen manga verschilt 

veel onder verschillende auteurs, maar toch zijn er enkele kenmerken te vermelden.  

94 Schodt F.L.: Manga! Manga!, 1983, pp. 102-105.  
95 Afgaande op de namen is het vaak moeilijk te zeggen of een auteur man of vrouw is, en velen gebruiken ook 
een pseudonym dat dit identificeren moeilijker maakt. Informatie van de auteurs vond ik op 
www.animenewsnetwork.com. 
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Niet altijd even goede vrienden: een voorbeeld van het gebruik van lijnen om snelheid en dynamiek te creëren in 

shōnen manga. [Amano Akira: Katekyo Hitman Reborn, volume 3, 2004, Shūeisha.] 
Er wordt meer gebruik gemaakt van lineart technieken zoals crosshatching om schaduwen aan 

te geven of speedlines voor het versterken van actiescènes, sommige auteurs tekenen enorm 

veel details in de achtergronden, en screentones blijven soms zo goed als volledig achterwege. 

 

Over shōjo manga zegt Schodt dat men ze ziet als dromerige melodramatische 

liefdesgeschiedenissen. 96  De meest ‘typische’ shōjo manga 97  gaan inderdaad vaak over 

liefdesproblemen, het is ook een populair thema in andere media bestemd voor meisjes, zoals 

televisie drama’s en literatuur. Dat wil echter ook zeggen dat er shōjo manga bestaan die niet 

als zodanig over liefde gaan, zoals Watase Yū’s Fushigi Yūgi (The Mysterious Play)  serie, of 

recent Kuroshitsuji (Black Butler*) van Toboso Yana98

                                                 
96 Schodt, F. L.: Manga! Manga!, 1883, pp. 88-89. 

, een breder publiek aanspreken. Wat 

deze series ‘shōjo’ maakt is eerder de tekenstijl dan het verhaal, ook als is er wel ruimte voor 

romantiek in Fushigi Yūgi. Kuroshitsji kan shōjo genoemd worden omwille van de grote 

97 Zogenaamde ‘typische’ shōjo manga zijn deze die zich afspelen op school en gaan over de relaties tussen de 
personages, problemen met liefde, ouders,... volgens de perceptie van veel mangalezers, afgeleid uit discussies 
op allerlei forums. 
98 Fushigi Yūgi werd geserialiseerd in ShoComi, Kuroshitsuji is een reeks uit GFantasy, een zustermagazine van 
Shōnen Gangan, en dus eerder geclassificeerd zou kunnen worden als shōnen, maar meer series heeft die zowel 
meisjes als jongens aanspreken. Beide reeksen spreken vooral meisjes aan door de mooie, gedetailleerde 
tekenstijl, ondanks de verschillende thema’s. Fushigi Yūgi is een fantastich avonturenverhaal, maar ook met 
romantiek. Kuroshitsuji speelt zich af in Victoriaans Engeland en gaat over de jonge graaf Ciel en zijn demon-
butler die misdaden oplossen in naam van de Koningin van Engeland. 
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populariteit die de serie geniet bij meisjes, verklaarbaar door het grote aantal bishōnen (mooie 

jongens) en de interessante historische verhaallijn met bovennatuurlijke elementen. 

 

De stijl van shōjo manga lijkt iets minder gediversifieerd dan shōnen manga. Tenslotte is het 

nog steeds zo dat de meisjes erg grote, schitterende ogen hebben en dat zo goed als alle 

personages in shōjo manga er goed uit zien. Er worden meer screentones gebruikt voor 

schaduwen en andere effecten, de compositie van de paginas is abstracter en de kaders meer 

gevarieerd van vorm, en worden gebruikt om emoties te versterken en men gebruikt rasters, 

bloemetjes, bubbels, bliksemflitsen en dergelijke in de achtergrond om sfeer te brengen.99    

 
Grote ogen, doorbroken lijnen en screentones geven Mei een zachte uitstraling. [Miyagi Riko: Mei-chan no 

Shitsuji, volume 1, 2006, Shōgakukan. ] 
 

2. Gender in Manga 

 

Inleiding tot Genderstudies 

 

Om het concept ‘gender’ goed te begrijpen moet dit kort ingeleid worden aan de hand van 

theorieën vanuit de zogenaamde genderstudies. Deze tak in de sociale wetenshap ontstond in 

de jaren ‘50 van de twintigste eeuw uit verschillende wetenschappen, en is nog steeds een 

interdisciplinaire studie gelinkt aan onder andere antropologie, seksuologie en psychologie.  

                                                 
99 Grote ogen met veel schitteringen kwamen reeds voor in bijvoorbeeld The Rose of Versailles, maar ook nu nog 
in bijvoorbeeld Mei-chan no Shitsuji (Mei’s Butler*). Frederik Schodt bespreekt in het hoofstuk “Flowers and 
Dreams” in Manga! Manga! de tekenstijl en onderwerpen van shōjo manga. Ondanks dat er meer dan 20 jaar 
voorbijging sinds de publicatie is zijn beschrijving grotendeels representatief.   
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Simone de Beauvoir100 was met haar boek De Tweede Sekse één van de vroegste feministen, 

die met haar bekende quote “Men wordt niet geboren als vrouw, maar tot vrouw gemaakt.” 

aangaf dat vrouwelijkheid historisch en cultureel bepaald is. 101  Hoewel de positie van 

vrouwen anders was, en grotendeels nog steeds is, geldt hetzelfde principe voor mannen.102  

 

Dat genderverschillen en patronen in de maatschappij ‘vastliggen’ en als ‘natuurlijk’ 

beschouwd worden zorgt ervoor dat wat niet binnen de verwachting en de patronen valt niet 

wordt aanvaardt, of als schandalig wordt gezien. Vandaar dat homoseksualiteit in bepaalde 

landen ook nu nog wordt bestraft. Ideeën over wat gepast is voor elk gender, en bijhorende 

genderrollen, circuleren door verschillende media, en wie uit de boot valt wordt vaak 

gediscrimineerd, denk aan jongens met vrouwelijke trekjes die worden gepest. 103   

 

Dit betekent dan dat gender aangeleerd is, dat mannelijkheid en vrouwelijkheid culturele 

constructies zijn, beïnvloed door de maatschappij waarin men leeft. Wat echter niet wil 

zeggen dat gender volledig los staat van het biologische verschil tussen man en vrouw. Judith 

Butler104 merkte op dat, door toedoen van heersende normen in de maatschappij, biologische 

verschillen niet neutraal zijn.105 Mensen nemen door hun gedrag een gender aan, mannelijk of 

vrouwelijk, en psychologisch onderzoek toont aan dat de meesten van ons kenmerken van 

beide in verschillende hoeveelheden mixen.106

  

Het woord ‘gender’ dat ook in het Nederlands (en het Japans

 

107

                                                 
100 Simone de Beauvoir (1908-1986) studeerde filosofie en schreef verscheidene werken. Ook was zij de partner 
van de Franse filosoof Jean Paul Sartre. Zie: Appignanesi, Lisa: Simone de Beauvoir, 2005.  

) gebruikt wordt, is geleend uit 

de grammatica, waar het verwijst naar het onderscheid in geslacht tussen klassen van 

sustantieven. Connell heeft in zijn inleiding van ‘Gender’ een definitie samengesteld die zijn 

beschouwingen over de term samenvoegt. “Gender is the structure of social relations that 

centres on the reproductive arena, and the set of practices (governed by this structure) that 

bring reproductive distinctions between bodies into social processes. To put it informally, 

gender concerns the way human society deals with human bodies, and the many consequences 

101 Butler, Judith: Genderturbulentie, 2000, pp. 12.  
102 Connell, R. W.: Gender, 2002, pp. 4. 
103 Gonnell, R. W.: Gender, 2002, pp. 4-6. 
104 Judith Butler (1956-) is professor vergelijkende literatuur en rethoriek aan de universiteit van California, en 
auteur van een aantal baanbrekende boeken over gender en genderperformativiteit. 
105 Butler, Judith: Genderturbulentie, 2000, pp. 12-13. 
106 Connell, R. W.: Gender, 2002, pp. 5. 
107 Het Japans maakt geen genderverschil in substantieven en heeft ook geen woord dat overeenkomt met 
‘gender’, vandaar dat men het Engelse leenwoord ジェンダー (jendaa) gebruikt. 



 23 

of that ‘dealing’ in our personal lives and our collective fate.” 108

 

Genderverschillen manifesteren zich in het dagelijkse leven door gender relaties. Het systeem 

waarin dit gebeurt is complex, en mensen ervaren de verschillende aspecten ervan naar gelang 

hun gender. Connell onderscheidt vier dimenties van gender, die die vier pijlers vormen van 

zijn visie op het systeem van van gender relaties.

 

  

Gender Relaties 

109

 

Machtsrelaties zijn mogelijk het eerste waar men aan zou denken als het gaat om verschillen 

tussen beide genders. Macht als een dimensie van gender staat centraal in de idee dat de man 

het ‘sterke geslacht’ is, dat mannen leiders zijn, terwijl vrouwen zwak zijn, passief, en 

thuishoren in het huishouden. Macht die opereert via instituties, en in de vorm van een groep 

die een andere groep onderdrukt, zijn deel van de structuur van gender. Foucault suggereert 

dat er niet één machtsorganisatie is in de maatschappij, maar dat macht verspreid is. Vooral in 

het discours, de manier waarom men spreekt, schrijft en conceptualiseert. Dit geeft macht een 

soort intimiteit. Tenslotte is macht nooit volledig dominant, en dus niet meer dan de andere 

relaties waarin gender een rol speelt. 

 

 

Productierelaties houden verband met de verdeling van de arbeid, nog steeds een bron van 

discussie in antropologie en economie. In veel maatschappijen worden bepaalde jobs 

uitgevoerd door mannen en andere door vrouwen. Daarnaast maakt men onderscheidt tussen 

werk voor loon binnen de economie en werk in het huishouden. Huishoudelijk werk wordt 

gedaan vanuit liefde en is een vrouwelijke omgeving. De mannelijke omgeving is die van de 

zakenwereld waar alles draait om winst. De verdeling van de arbeid is een onderdeel van een 

groter proces, waarin mannen en vrouwen slechts een andere positie bekleden, mogelijk 

gemaakt door economische groei en globalisatie. 

 

Emotionele relaties wijzen op de emotionele band die bestaat tussen mensen, en die zorgt 

voor positieve toewijding of negatieve verbintenis. Daarnaast kan de emotionele band ook 

ambivalent zijn, en dus zowel liefdevol als haatdragend. Deze relaties zijn voornamelijk van 

belang op het gebied van de seksualiteit. In het Westen maakt men onderscheid naargelang 

                                                 
108 Connell, R. W.: Gender, 2002, pp. 10. 
109 Dit gedeelte is volledig gebaseerd op hoofdstuk vier “Gender Relations” uit Connell, R. W.: Gender, 2002. 
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gender, dus hetero- en homoseksualiteit, en wordt liefde gezien als de basis van een 

huishouden. Emotionele relaties komen ook voor buiten de in-group, bijvoorbeeld bij jobs 

waar het maken en onderhouden van een band met klanten belangrijk is. 

 

Symbolische relaties betreffen de betekenissen toegekend aan ‘man’ en ‘vrouw’ binnen het 

discours in een maatschappij. Doorheen de geschiedenis hebben deze begrippen, en alle 

woorden die duidelijk op één gender wijzen, een set van implicaties meegekregen, die 

symbolisch gebruikt kunnen worden. Als een voetbalcoach zijn team ‘een stel kletstantes’ zou 

noemen, bedoelt hij niet dat ze dat opeens ook echt zijn. Gendersymbolisme manifesteert zich 

onder andere door taal, kledij, make-up, gedrag en is zichtbaar in tijdschriften, fotografie, 

film... Deze kenmerken vertalen zich in de maatschappij vaak als regels die men gebruikt om 

gender toe te kennen aan een individu, wat ook betekent dat er uitzonderingen op de regel 

bestaan.   

 

Het is ook belangrijk te begrijpen dat gender historisch is, en bovendien veranderlijk. In de 

menselijke geschiedenis is sociale dynamiek het mechanisme waardoor ons leven veranderde.  

Sociale relaties werden doorgegeven en op die basis werd verder gebouwd, en het resultaat is 

de huidige situatie, waarvan gender een deel is. Omdat geschiedenis een doorlopend proces is, 

zal de maatschappij verder veranderen en kan het zijn dat ook het concept gender verder 

evolueert. Gender categorieën komen en gaan, en misschien heeft het proces zelfs een einde  

 

Gender in Japan 

 

De rollen van mannen en vrouwen zijn in Japan strikt gescheiden, naar traditionele waarden 

die verder bouwden op de situatie in de feodale periode.110

 

Historische evolutie 

 Toch is het niet altijd zo geweest 

dat de vrouw enkel huisvrouw en moeder moest zijn, en de man in de samenleving zijn gezin 

moest voorzien van financiële steun, zonder persoonlijk betrokken te zijn bij de opvoeding 

van de kinderen en het huishouden. 

 

Als godsdienst en geloof worden gezien als een invloed op een cultuur, dan worden we in het 

                                                 
110 Izawa, Eri: Gender and Gender Relations in Manga and Anime, pp. 1. 
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geval van Japan geconfronteerd met een mengeling; Japan is beïnvloed (geweest) door het 

shintoïsme, het boeddhisme, het confucianisme en later het christendom. De shintō-cultus is 

de meest inheemse ‘godsdienst’, en is niet specifiek zo te noemen omdat het gaat om een 

verzameling mythen en rituelen zonder overheersend dogma.111 De belangrijkste godheid van 

shintō is de zonnegodin Amaterasu, zij is eveneens het symbool van Japan. Vrouwen werden 

tegelijk aanbeden en gevreesd: aanbeden als zorgzame moeders, zoals Amaterasu die de 

wandaden van haar broer Susanoo vergeeft, en gevreesd als onreine machten die de puurheid 

in de mens bedreigen.112

 

Het confucianistische denken heeft doorheen de geschiedenis van Japan veel invloed gehad 

op het leven. Het is een ethisch systeem dat loyaliteit en harmonie benadrukt als kern van de 

samenleving, waarin hiërarchie de basis vormt. Ieder individu is respect verschuldigt aan 

bovenstaanden en krijgt respect van zijn ondergeschikten. Ook innerlijke kracht, 

rechtvaardigheid en zorgzaamheid zijn belangrijke waarden, en een heerser moet doen wat 

goed is voor zijn volk. 

 

 

Vanaf de feodale periode113 ontwikkelde het hiërarchische ethische systeem zich tot een sterk 

patriarchale samenleving. In tegenstelling tot de situatie van vrouwen in Westerse feodale 

samenlevingen, die als zwakke figuren werden beschouwd, hadden vrouwen in Japan het 

recht te erven en werd ook van hen loyaliteit en moed verwacht.114 Terwijl sommige vrouwen 

ook getraind werden om te strijden, moesten mannen – zeker deze van adellijke stand – ook 

onderlegd zijn in kunsten zoals poëzie. Elegantie en verfijndheid zijn steeds belangrijke 

begrippen geweest onder de Japanse aristocratie. De rolverdeling was in zekere zin minder 

strikt dan in Westerse culturen tijdens de Middeleeuwen.115

 

In modern Japan werd met de verwestersing en industrialisering het bestaande systeem 

omgevormd naar een vorm die de industrie en economie ten goede zou komen. Mannen 

worden verwacht loyaliteit te tonen aan het bedrijf waar ze voor werken, en binnen het bedrijf 

bestaat een strenge hiërarchie. Mannen spenderen meer tijd buitenshuis, op het werk en met 

 

                                                 
111 Buruma, Ian: De Spiegel van de Zonnegodin, 1983, pp. 14. 
112 Buruma, Ian: De Spiegel van de Zonnegodin, 1983, pp. 15-16. 
113 De feodale periode begon met het oprichten van het Kamakura shogunaat en loopt tot in de Edo-periode, die 
eindigt in 1867. Zie: Yamamura, Kōzō: The Cambridge History of Japan volume 3.  voor meer informatie over 
historische gebeurtenissen. 
114 Reischauer, E. O., & Craig, A. M.: Japan: Tradition and transformation. 1978. 
115 Sugihara, Yoko en Katsurada, Emiko: Gender Role Development in  Japanese Culture, 2002, pp 2. 
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collega’s op café, en vrouwen blijven thuis om voor de kinderen te zorgen en het huishouden 

te doen.116 Vrouwen hebben de controle over het huis, en het geld dat de man binnen brengt, 

zodat de mannen zich enkel met hun werk moeten bezighouden. Wanneer de man op pensioen 

gaat, komt hij vaak terecht in een gezin waar hij van vervreemd is geraakt door het gebrek aan 

communicatie en betrokkenheid.117

 

Meer recentelijk tonen statistieken van de overheid aan dat meer en meer mensen afwijken 

van de traditionele rolverdeling. Het aantal vrouwen dat buitenshuis werkt is gestegen, net 

zoals de vrouwen die hun werk behouden na het huwelijk en het krijgen van kinderen. Dit is 

deels te wijten aan het bereiken van een meer egalitaire status van de vrouw, maar ook omdat 

één loon onvoldoende is gebleken om een degelijke levensstandaard te behouden. Daarnaast 

zijn er ook meer vrouwen die later huwen, of single blijven.

 

118

 

Mannelijkheid en vrouwelijkheid in Japan 

  

 

Er is nog niet veel uitgebreide research gedaan naar de concepten van mannelijkheid en 

vrouwelijkheid in Japan, maar een onderzoek uit 1990 onder mannen en vrouwen boven de 60 

wees aan dat beide groepen hoger scoorden op vrouwelijke kenmerken dan mannelijke 

kenmerken.119 Omdat zij de leeftijdsklasse en de vertaling van de vragen uit de BSRI (Bem 

Sex Role Inventory) 120

 

Voor hun eerste onderzoek ondervroegen zij 265 Japanse studenten waarvan 104 jongens en 

161 meisjes. Om zo goed mogelijk onduidelijkheden en fouten in de vertaling van de BRSI te 

vermijden lieten zij de lijst eerst door twee aparte tweetalige onderzoekers vertalen, daarna 

 in vraag stelden, begonnen Sugihara Yoko en Katsurada Emiko in 

1999 met een pilot study rond mannelijkheid en vrouwelijkheid in Japan. Gebaseerd op 

voorgaande cross-culturele onderzoeken over gender en rolverdelingen stelden zij als 

hypothese dat Japanse studenten traditionele gender-specifieke kenmerken zouden waarderen. 

                                                 
116 Ibid. 
117 Izawa, Eri: Gender and Gender Relations in Manga and Anime, pp. 1. 
118 Sugihara, Yoko en Katsurada, Emiko: Gender Role Development in  Japanese Culture, 2002, pp 3. 
119 Onderzoek door Shimonaka, Nakazato en Kawaai. Zij verklaarden hun resultaten als resultaat van een proces 
van veroudering. Sugihara, Yoko en Katsurada, Emiko: Masculinity and Femininity in Japanese Culture, 1999, 
pp.2. 
120 De BSRI werd ontwikkeld door Sandra Bem om kenmerken van mannelijkheid en vrouwelijkheid te meten 
door de ondervraagden te laten aanduiden in welke mate bepaalde gedragskenmerken wenselijk zijn in de 
samenleving. De lijst bestaat uit 60 kenmerken, waarvan 20 mannelijk, vrouwelij of neutraal. 
http://www.mindgarden.com/products/bemss.htm (13.04.09) 
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werden de resultaten nauwkeurig bekeken tot beide vertalers het eens waren. Na de vertaling 

werd de lijst opnieuw vertaald naar het Engels om te controleren of deze overeen kwam met 

de originele BSRI. Het resultaat van dit onderzoek kon geen noemenswaardig verschil 

aanduiden van de scores op de schaal van mannelijkheid en vrouwelijkheid bij de 

studenten.121 Zowel jongens als meisjes haalden een hogere score op vrouwelijkheid dan op 

mannelijkheid (4.2 voor beide op vrouwelijkheid tegenover respectievelijk 3.9 en 3.7 op 

mannelijkheid). Factor-analyse achteraf liet blijken dat het model van Bem niet representatief 

genoeg is om de situatie van gender in Japan grondig te onderzoeken. 122   

 

Sugihara en Katsurada voerden een nieuw onderzoek uit om de cultureel specifieke 

stereotypes van gender in Japan te achterhalen. Hiervoor werkten ze in twee fasen, als eerste 

wilden zij de specifiek Japanse karakterkenmerken van mannen en vrouwen identificeren. Dit 

deden ze door studenten psychologie elk een lijst van tien kenmerken van mannelijkheid en 

vrouwelijkheid op te stellen. Daarbij voegden ze termen uit voorgaande onderzoeken rond 

gender in het Japans, tot ze een lijst met 296 items hadden. Uit deze lijst werden termen 

weggefilterd door 400 deelnemers tussen 18 en 53 te laten aanduiden welke kenmerken 

mannelijk en vrouwelijk waren, en welke kenmerken sociaal wenselijk waren voor mannen of 

vrouwen. De uiteindelijk verkregen lijst bestond uit 66 items, die ze de JGRI (Japanese 

Gender Role Index) noemden.123

 

De tweede fase van het onderzoek bestond erin de JGRI toe te passen. Er waren 549 

deelnemers die opgedeeld in twee groepen de 66 items in de lijst moesten rangschikken op 

een schaal van één tot zeven, naargelang de sociale wenselijkheid van het kenmerk voor 

mannen of vrouwen. Hieruit werden twaalf woorden als wenselijk voor mannen en ook twaalf 

voor vrouwen aangeduid. Deze waren “defend one’s own belief, strong personality, have 

leadership abilities, strong willed, ability to implement action of one’s own accord, have a 

broad perspective, ability to bring others together, have guts, become self-supportive, 

persuasive, relied on by others and upstanding” voor mannen. Voor vrouwen waren het 

“innocent, graceful, affectionate, have charm, amiable, cute, attentive to the need of others, 

polite, calm, love children, like to care for others, and have neat habits”.

 

124

                                                 
121  Sugihara, Yoko en Katsurada, Emiko: Masculinity and Femininity in Japanese Culture, 1999, pp. 4. 

   

 

122  Sugihara, Yoko en Katsurada, Emiko: Masculinity and Femininity in Japanese Culture, 1999, pp. 5. 
123 Sugihara, Yoko en Katsurada, Emiko: Gender Role Development in  Japanese Culture, 2002, pp. 3-4. 
124 Sugihara, Yoko en Katsurada, Emiko: Gender Role Development in  Japanese Culture, 2002, pp. 5-6. 
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Uit een volgende studie met 423 deelnemers werden gender types afgeleid uit de behaalde 

scores van de informanten via de mediaan: wie hoger scoorde dan de mediaan op mannelijke 

kenmerken en lager dan de mediaan op vrouwelijke kenmerken werd als ‘mannelijk type’ 

ingedeeld. Omgekeerd behoorde men tot het ‘vrouwelijke type’, wie lager scoorde dan de 

medianen van beide werd beschouwd als ‘ongedifferencieerd’, en wie hoger scoorde dan de 

medianen van beide werd beschouwd als ‘androgeen’. Als resultaat van deze opdeling was 

zestien procent van alle deelnemers ‘mannelijk’, veertien procent van de mannen en twaalf 

procent van de vrouwen a was ‘vrouwelijk’, vierendertig procent van allen waren 

‘ongedifferencieerd’ en zesendertig procent van de mannen en achtendertig procent van de 

vrouwen waren ‘androgeen’.125

 

De resultaten van het onderzoek tonen aan dat Japanners andere karaktertrekken waarderen 

voor zowel mannen als vrouwen dan, bijvoorbeeld, Amerikanen. Er komen minder 

individualistische kenmerken in voor, zoals ‘assertief’, en meer traditionele waarden, zoals 

‘conformiteit’ of  ‘doorzettingsvermogen’. De kleine verschillen tussen scores op 

mannelijkheid en vrouwelijkheid ondersteunen de notie van verandering binnen de 

rolverdeling volgens gender. De discrepanties tussen de lijst van elementen die sociaal 

wenselijk zijn en de resultaten van de eigen karakterkenmerken zijn mogelijk mede 

verklaarbaar door de theorie van ‘tatemae’ en ‘honne’. De wenselijke elementen zijn wat de 

maatschappij van mannen of vrouwen verwacht, en dus wie en hoe men zou moeten zijn – de 

tatemae. De persoonlijke kenmerken zijn de honne – de ware ik – van de informanten.

 

126  

 

Conformiteit wordt kinderen al vroeg aangeleerd, en relaties in de samenleving zijn verticaal 

gestructureerd, zo komt een kind terecht in een leerkracht-leerling relatie, en een senpai-

kōhai 127  relatie met oudere leerlingen. Deze relaties zijn zeer strikt en lopen door in de 

universiteit en het bedrijfsleven. Dit geldt vooral voor mannen, aangezien vrouwen pas later 

terecht kwamen in de werksfeer, en minder vaak in bedrijven met zulke strikte regels, of dat 

vrouwen buiten dit systeem vallen. Nadelig is dan wel dat zij ook kansen tot promotie missen 

en het moeilijk hebben hogerop te komen binnen de hiërarchie. 128

                                                 
125 Sugihara, Yoko en Katsurada, Emiko: Gender Role Development in  Japanese Culture, 2002, pp. 8. 

   

126 Sugihara, Yoko en Katsurada, Emiko: Gender Role Development in  Japanese Culture, 2002, pp. 9. 
127 De senpai is de persoon die ouder is, of in het geval van een bedrijf eerder is aangenomen, de kōhai is de 
jongere, die respect moet tonen aan de oudere. 
128 Sugihara, Yoko en Katsurada, Emiko: Gender Role Development in  Japanese Culture, 2002, pp. 9. 
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Gender in Manga 

 

De bedoeling van dit gedeelte is om te beschrijven hoe jongens en meisjes in manga worden 

afgebeeld, aan de hand van voorbeelden uit een aantal recente manga. Niet alle personages 

zijn daarbij even representatief en veel voorkomend maar ik geloof dat het belangrijk is om 

zowel typische als minder typische karakters te beschrijven. Gebaseerd op de twaalf 

kenmerken die men wenselijk acht in de samenleving kan men zich een beeld vormen van hoe 

een ideaal mannelijk of vrouwelijk personage zich zou gedragen. De twaalf kenmerken 

komen afhankelijk van de situatie waarin een personage zich bevindt niet helemaal overeen, 

bijvoorbeeld wanneer het personage nog thuis woont kan hij of zij niet zichzelf onderhoudend 

zijn, of personages die een soort van transformatie ondergaan kunnen bepaalde kenmerken 

soms wel en soms niet hebben. Naast karaktertrekken bekijk ik ook de relaties die het 

personage heeft met andere personages en hoe hij of zij is in de omgang met anderen. 

 

De opdeling in categorieën die ik maak volgt geen specifiek voorbeeld, om de eenvoudige 

reden dat ik geen opdeling heb kunnen vinden voor fictieve personages die voldoet aan het 

thema, namelijk gender. In Understanding Manga and Anime worden enkele “stock 

characters” kort beschreven met voorbeelden uit manga en anime, maar deze personages 

worden ingedeeld volgens de rol die ze spelen (bijvoorbeeld: held, wijze oude man, 

kwaadaardige vijand). Omdat de held, heldin of ook de vijand in een verhaal op het vlak van 

persoonlijkheid heel erg kan verschillen per mangareeks is deze manier van categoriseren niet 

geschikt in mijn thesis. De manier die ik heb gebruikt benadrukt dus het karakter, niet de rol 

die die gekozen personages spelen in het verhaal. 

 

Shōnen Manga 

 

Omdat bijna alle hoofdpersonages in shōnen manga jongens zijn bespreek ik eerst een aantal 

types van mannelijke karakters. De selectie van pesonages is beperkt, maar betekenisvol 

omdat er meerdere karakters zijn die ongeveer dezelfde personaliteit hebben en dus 

representatief zijn voor shōnen manga. 



 30 

Jongens in Shōnen Manga 

 

1. Jongensachtige Jongens  

 

Een goed voorbeeld van een personage dat op een jongensachtige manier voldoet aan de 

twaalf kenmerken is Monkey D. Luffy, het  hoofpersonage van One Piece.129

Uiteraard vechten Luffy en zijn kameraden altijd voor de goede zaak, en voor elkaar. 

 Luffy besluit al 

als kleine jongen dat hij later piraat zal worden, meer zelfs, hij zal de piratenkoning worden 

en de legendarische schat one piece vinden. Hij houdt voet bij stuk en vertrekt als hij 

zeventien is in zijn eentje de zee op. Omdat hij ooit een duivelsvrucht heeft gegeten, beschikt 

hij over de vreemde kracht zijn lichaam te kunnen uitrekken, al kan hij daardoor niet meer 

zwemmen. Luffy is optimistisch, zelfverzekerd en heeft een sterke wil. Als hoofdpersonage 

slaagt hij erin om verschillende vrienden te maken, ook van mensen die aanvankelijk 

weigeren bij zijn piratenbende te komen. 

                                                 
129 One Piece van Oda Eiichiro verschijnt sinds 1997 in Weekly Shonen Jump. 
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Luffy begint uiterst optimistisch aan zijn reis. [Oda Eiichirō: One Piece, volume 1, 1997, Shūeisha.] 
 

Luffy is ook aan de andere kant niet bijzonder intelligent of gemanierd, hij vertrouwt meer op 

zijn eigen kracht en intuïtie. Hij is zelf erg eerlijk en daardoor een beetje naïef, hij verwacht 

dat anderen ook de waarheid spreken, wat hem soms wel in de problemen brengt. Hij zal ook 

nooit opscheppen over zijn verwezenlijkingen, en komt nooit arrogant over. Dat hij de leider 

is van zijn groep piraten wordt gesymboliseerd door de kleur van zijn vest, rood is de kleur 

van bloed, vuur, vitaliteit en goede magie, en bovendien de favoriete kleur van veel 

kinderen.130

 

Een belangrijk en veel gebruikt woord in One Piece is ‘nakama’, ofwel ‘vriend, kameraad’.  

Luffy hecht veel belang aan de band tussen vrienden, ook bij zijn vijanden. Een piraat die zijn 

eigen makkers bedriegt is voor hem onvergeeflijk. Luffy en Zoro, de eerste die met Luffy mee 

gaat, lijken elkaar al snel te begrijpen zonder woorden te gebruiken, ze vertrouwen op elkaar 

om te doen wat er van hen wordt verwacht. Luffy maakt ook weinig onderscheid tussen 

jongens of meisjes, hij behandelt ze eerder als gelijken. Wanneer hij ontdekt dat Nami de 

dievegge goed is in navigeren wil hij dan ook meteen dat ze bij zijn crew komt, ook al weigert 

ze en weet hij dat ze een dief is. 

 

 

Dit soort personages zijn typisch voor shōnen manga, en zullen veel minder voor komen in 

shōjo manga, of niet in precies dezelfde zin. Andere voorbeelden die hierop lijken zijn Naruto 

uit Naruto 131 , de jonge ninja die ervan droomt om ooit Hokage – leider van een ninja 

gemeenschap – te worden, Natsu uit Fairy Tail132  een magiër die als enige zijn vuurmagie 

van een draak heeft geleerd en Gon uit Hunter x Hunter133

                                                 
130 Martinez, D. P.: The Worlds of Japanese Popular Culture, 1998, pp. 41-42. 

. Deze karakters zijn populair 

omdat ze sterk zijn, meestal vrij zijn te doen wat ze willen en een doel hebben om te 

verwezenlijken. Ze hebben een sterke persoonlijkheid, en een veelal optimistische kijk op de 

wereld. Het is niet ondenkbaar dat vooral jonge lezers een voorbeeld zien in deze personages. 

Oudere lezers appreciëren het fantasy-gehalte van deze avonturenverhalen, maar hebben als 

favoriet vaak een ander personage dan het hoofdpersonage. 

131 Naruto （ナルト）van Kishimoto Masashi loopt sinds 1999 in de Weekly Shonen Jump. 
132 Fairy Tail （フェアリーテイル） van Mashima Hiro is een serie die sinds 2006 in Weekly Shonen 
Magazine verschijnt. 
133 Hunter x Hunter （ハンターハンター）van Togashi Yoshihiro.begon in 1998 in Weekly Shonen Jump maar 
wordt door ziekte van de auteur met lange periodes van uitstel gepubliceerd. 
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2. Een Loser als Held  

 

Personages die aanvankelijk zo goed als geen kwaliteiten lijken te hebben komen ook 

geregeld voor in shōnen manga. Een voorbeeld uit een recentere manga die net als One Piece 

in de Weekly Shōnen Jump verschijnt is Katekyo Hitman Reborn!134 Sawada Tsunayoshi heeft 

als bijnaam nietsnut-Tsuna135 omdat hij slechte resultaten haalt op school en hopeloos is in 

sport. Hij is klein, smal van lichaamsbouw en heeft grote, onschuldige ogen en dus qua 

uiterlijk ook niet erg mannelijk. 

 
Tsuna is alweer het slachtoffer van acties van anderen. [Amano Akira: Katekyo Hitman Reborn, volume 3, 2004, 

Shūeisha.] 

 

 Bovendien is hij een kluns en nogal gauw bang. Op zekere dag krijgt Tsuna bezoek van een 

kleuter die beweert de beste hitman van de wereld te zijn en gekomen is om Tsuna te trainen 

als de tiende baas van een grote Italiaanse maffiafamilie. De jongen heeft daar echter 

helemaal geen interesse in, maar kan niet aan zijn lot ontsnappen. De manga komt met veel 

humor nogal traag op gang, wat Tsuna tijd geeft om te ontwikkelen en waarin veel nieuwe 

personages voorgesteld worden. Met hulp van Reborn maakt Tsuna ook enkele goede 

vrienden die deel worden van zijn maffia ‘familie’. 

 

Tsuna mag dan wel een nietsnut zijn, hij is een erg aardige, behulpzame jongen. Zijn grootste 

kracht bestaat erin dat hij eerlijk is, dat hij anderen probeert te begrijpen en niemand wil 

                                                 
134 Reborn! is de officiële titel van de Engelse uitgave van VIZ, de Japanse titel luidt Kateikyōshi Hitman Reborn! 
(家庭教師ヒットマンＲｅｂｏｒｎ！), maar wordt ook officieel afgekort tot Katekyo Hitman Reborn!. 
135 In het Japans: dame Tsuna (ダメツナ) 
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kwetsen. Wanneer er gevochten moet worden, wordt Tsuna door Reborn neergeschoten met 

een speciale kogel waardoor hij tijdelijk sterker wordt.Toch is vechten voor Tsuna eerder een 

laatste optie, hij zal het wanneer mogelijk liever vermijden. Tsuna is ook niet echt dapper 

maar toch offert hij zichzelf op om zijn vrienden niet in gevaar te brengen.  

 

Zijn leiderscapaciteiten, die men van hem als toekomstige mafiabaas verwacht, worden op de 

proef gesteld wanneer hij voor de keuze komt te staan om door de vijand aangevallen te 

worden, of zelf de vijandelijke basis binnen te dringen. Hij weet namelijk dat beide opties erg 

slechte overwinningskansen bieden, maar hij kiest uiteindelijk voor de tweede. Ook dit toont 

aan dat Tsuna doorheen de manga zowel lichamelijk als geestelijk sterker in zijn schoenen 

komt te staan. Dankzij het vertrouwen dat hij heeft in zijn vrienden, en het vertrouwen en de 

steun die hij krijgt slaagt hij erin beslissingen te nemen en leert hij assertiever te zijn.  

 

Dit soort personages zijn – ondanks enige superkrachten of verborgen talenten – voor de 

lezers gemakkelijker om zichzelf mee te identificeren. Ze leren de lezer dat wie zogezegd 

zwak is ook sterker kan worden en kan groeien, dat wie onzeker is meer zelfvertrouwen zou 

moeten hebben en voor zichzelf moet opkomen. Tegelijkertijd blijkt uit deze manga vaak dat 

het beter is om zichzelf te blijven dan heldhaftig te zijn wanneer het niet past. ‘Losers’ komen 

wel meer voor in manga: twee voorbeelden zijn Kobayakawa Sena uit Eyeshield 21136 en 

Kenichi uit History’s Strongest Disciple Kenichi137

 

Ze komen minder vaak voor dan typische helden, maar soms is een hoofdpersonage moeilijk 

‘goed’ te noemen. Een voorbeeld hiervan is Yagami Light uit Death Note

. Sena stelt niet veel voor en wordt op 

school gepest, maar omdat hij steeds moet wegrennen van pesters is hij erg snel geworden, en 

wordt hij gerecruteerd voor het american football team van zijn school. Ook Kenichi wordt 

gepest omdat hij zwak is, maar hij droomt ervan sterk te worden en gaat daarom trainen in 

vechtkunsten. De meeste van deze personages zijn aanvankelijk vrij zwak, maar hebben zelf 

een doel voor ogen dat ze willen bereiken, waar ze op het einde in slagen.    

 

3. Ronduit slecht? 

138

                                                 
136 Eyeshield 21(アイシールド 21) van Ingakai Riichiro en Murata Yūsuke, gepubliceerd in Shōnen Jump. 

. Hij is een 

137 History’s Strongest Disciple Kenichi(史上最強の弟子ケンイチ) van Matsuena Shun, gepubliceerd in 
Shonen Sunday. 
138 Death Note (デスノート) is geschreven door Ōba Tsugumi en getekend door Obata Takeshi en werd ge-
publiceerd in Shōnen Jump. 
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normale hoewel zeer intelligente tiener tot hij op een dag een notaboekje vindt dat toebehoort 

aan een shinigami. Wanneer de eigenaar van het boekje er een naam in schrijft met het gezicht 

van die persoon in gedachten, zal die persoon sterven. Aanvankelijk denkt Light dat het een 

grap moet zijn, maar hij test het notaboekje uit en nadat hij voor zichzelf heeft bewezen dat 

het effectief zo werkt als erin staat geschreven, krijgt hij een plan. Hij zal met behulp van de 

death note de wereld zuiveren van criminelen en criminaliteit.  

 

Dit lijkt een nobel doel, maar roept een fundamentele ethische vraag op, die doorheen de hele 

reeks blijft gelden – en waar de lezer zelf een antwoord op mag vinden. Light gelooft er 

steevast in dat hij ‘gerechtigheid’ vertegenwoordigt, en zijn tegenstanders doen dat ook. Light 

heeft een aantal kenmerken die erg passend zijn voor een held, maar spreekt er ook een aantal 

tegen. 

 

Hij is niet sterk, maar dat is van geen 

belang, Death Note draait om 

intelligentie. Light is zeker van 

zichzelf en van de uitvoering van 

zijn plannen, hij deinst er niet voor 

terug om mensen rondom hem te 

gebruiken voor zijn doel, maar hij 

respecteert hen helemaal niet.  

 

Hij heeft geen vrienden die hem 

steunen, want die heeft hij niet nodig. 

In feite is hij dus een erg eenzaam 

personage, maar hij lijkt zich daar 

niet aan te storen. 

 
Light geeft bevelen aan Ryuk, de shinigami. 

[Ōba Tsugumi, Obata Takeshi: Death Note, 

volume 2, 2004, Shūeisha.] 

 

Light heeft ook opvallend weinig respect voor vrouwen, omdat hij vindt dat die nog 

makkelijker te manipuleren zijn dan mannen. Doorheen de serie gebruikt hij Misa constant en 
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laat haar zelfs twee maal haar resterende levenstijd halveren, waarin zij toestemt uit liefde 

voor Light. Hij lijkt eerst nog wel zijn familie te willen beschermen, maar stilaan raakt hij 

bereid alles en iedereen op te offeren voor zijn doel. 

 

Door de macht die hij verkrijgt via de death note wordt Light arrogant, hij ziet zichzelf als de 

god van een nieuwe wereld, en is ervan overtuigd dat dit zijn lot is. Hij verliest geleidelijk aan 

zijn menselijkheid, tot hij op het einde compleet doorslaat. Hij ziet niet in dat hij schuldig is 

aan massamoord en smeekt de shinigami die de oorspronkelijke eigenaar was dan de death 

note om zijn tegenstanders te doden, maar sterft zelf. Light is is één van de zeldzame 

hoofdpersonages die uiteindelijke verliezers zijn. Hij heeft zijn doel niet kunnen bereiken, en 

sterft op het einde waardoor zijn tegenstander wint. 

 

Toch wordt in Death Note de vraag of Light echt goed of slecht is aan de lezer overgelaten. 

Hij is een personage waarmee het moeilijk is om je in te leven, wat ook geldt voor zijn 

tegenstander L. De populariteit van dit soort personages is minder direct dan bij de andere 

types. Lezers lijken Light te waarderen ondanks zijn arrogantie en het neerkijken op anderen, 

maar ze waarderen hem voornamelijk als een fictief personage. Men maakt in dit geval dus 

duidelijk een onderscheid tussen fictie en realiteit, wat minder gebeurt bij personages die 

simpelweg ‘goed’ zijn. Hierdoor en door de complexiteit van het verhaal is Death Note dan 

ook een serie die oudere tieners erg aanspreekt. 

 

4. Bad Boys en Tough Guys  

 

Ook niet meteen aardige jongens te noemen zijn de delinquente types, maar al gauw blijkt dat 

ze ruwe bolsters zijn met een zachte kern. Urameshi Yūsuke uit Yū Yū Hakusho139

                                                 
139 Yū Yū Hakusho (幽遊白書) van Togashi Yoshiro liep van 1990 tot 1994 in Weekly Shonen Jump.  

 is zo’n 

vechtersbaas. Zijn moeder is een alcoholiste en kreeg hem toen ze vijftien jaar oud was. 

Yūsuke is opgegroeid als een probleemkind, hij spijbelt constant en wanneer hij toch naar 

school gaat hangt hij ergens rond om te roken. Zijn reputatie zorgt ervoor dat andere gangs 

ruzie met hem zoeken en dat sommigen zijn naam misbruiken om mensen af te troggelen. Op 

een dag redt hij een kind in een auto-ongeluk, maar sterft zelf. Omdat er echter geen plaats is 

voor hem in de geestenwereld krijgt hij een kans om terug tot leven te komen. 
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Yūsuke lijkt een gewelddadige jongen die de regels aan zijn 

laars lapt, en hij legt zich neer bij deze reputatie. Er is weinig 

waar hij om geeft, en hij heeft behalve Keiko, die hij kent sinds 

hij klein was, helemaal geen vrienden. 

 

Wanneer hij sterft maakt het hem aanvankelijk niet uit, hij wil 

niet terug tot leven komen omdat hij vindt dat het geen nut 

heeft. Hij denkt dat iedereen blij is dat ze van hem verlost zijn, 

maar bedenkt zich als hij ziet dat zijn moeder en Keiko samen 

om hem zitten te huilen. 

 

Als geest wordt hij geconfronteerd met een aantal situaties 

waaruit blijkt dat Yūsuke een goed hart heeft. Zijn methodes 

om mensen te helpen kunnen hard zijn, maar hij bedoelt het 

goed. 

 

 
Yūsuke aan het begin van het verhaal, in zijn schooluniform.[Togashi 

Yoshiro: Yū Yū Hakusho, volume 1, 1990, Shūeisha.] 

 

Dankzij zijn goede daden wordt hij terug tot leven gebracht, en begint hij te werken voor de 

geestewereld en moet hij zaken oplossen die te maken hebben met de demonenwereld. Via 

zijn training maakt hij nieuwe vrienden en verandert de vijandelijke relatie met Kuwabara, de 

nummer twee delinquent van zijn school, in een vriendelijke rivaliteit. Yūsuke vindt op deze 

manier een doel in zijn leven en een reden om te vechten 

 

Hij is niet zo slim en ook niet erg subtiel wanneer het op relaties aankomt, en kan daarom erg 

direct zijn om zijn gevoelens over te brengen. Hij komt gemeen over, en hoewel hij Keiko 

graag mag plaagt hij haar vaak. Zijn vrienden zijn belangrijk voor hem, en hij maakt zich 

oprecht zorgen als één van hen het moeilijk heeft in een gevecht. Yūsuke maakt een 

verandering door van een jongen die nergens om geeft naar een voorbeeldfiguur, hoewel hij 

sommige van zijn oude karaktertrekjes behoudt. 



 37 

Een ander voorbeeld is Onizuka Eikichi uit Great Teacher Onizuka140, een ex-lid van een 

motorbende met geblondeerd haar, een waardeloos diploma en zonder job. Hij besluit dat hij 

leerkracht wil worden, en komt terecht in een klas vol delinquente jongeren, die hem in de val 

lokken en bedreigen. Maar Onizuka zou zichzelf niet zijn als hij het probleem niet oplost met 

behulp van zijn oude vrienden van de motorbende. Onizuka is absoluut geen typische 

leerkracht, maar hij zet zich in voor elk van zijn leerlingen en probeert hun problemen te 

begrijpen en help hen ze op te lossen. Onder rokjes kijken is één van zijn hobbies, maar hij 

beslist dat hij geen relatie zal beginnen met een leerlinge, uit principe – één van zijn favoriete 

woorden. 

 

Onconventionele hoofdpersonages zijn interessant omdat ze niet meteen voorbeelden zijn, 

maar de verandering die ze doormaken is belangrijk. Ondanks het karakter van het personage 

kan de lezer, door meer te weten te komen over de situatie waarin het personage zich bevindt, 

met hem meeleven. Tough guys met een goed hart komen ook vaak voor in yakuza-

verhalen.141

 

Meisjes in Shōnen Manga 

     

 

In Shōnen manga zijn er weinig meisjes die als hoofdpersonage een rol spelen. Vaak zijn ze 

nevenpersonages van wisselend belang in het verhaal, soms zijn ze slechts een onbereikbare 

‘love interest’ voor het mannelijke hoofdpersonage. Hieronder bespreek ik enkele types van 

vrouwelijke personages en hun gedrag. 

 

1. Echte meisjes 

 

Meisjes die schattig zijn en houden van koken zijn vaak nevenpersonages die zorgen voor een 

romantische noot in het mannenwereldje van veel Shōnen manga. Een voorbeeld uit de reeds 

genoemde serie Reborn! is Sasagawa Kyōko, een klasgenootje van Tsuna op wie hij verliefd 

is. Kyōko is erg schattig en draagt wanneer ze geen schooluniform aan heeft altijd 

meisjesachtige kleding. Ze maakt zich veel zorgen om haar broer, de kapitein van de boksclub 

op school, omdat hij vroeger vaak in gevechten terecht kwam. Kyōko is ook vrij naïef, ze 

                                                 
140 Great Teacher Onizuka (グレートティーチャーオニズカ), vaak afgekort als GTO van Fujisawa Tōru liep 
van 1997 tot 2002 in Weekly Shonen Magazine. 
141 Yakuza zijn de Japanse equivalent van mafia. Buruma, Ian: De Spiegel van de Zonnegodin, 1983, pp. 185. 
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beseft niet dat Tsuna verliefd is op haar en ze gelooft de belachelijke leugens die haar broer 

haar vertelt. Haar zorgzame natuur komt naar boven wanneer ze samen met Miura Haru voor 

iedereen omamori heeft gemaakt en wanneer de twee meisjes voor de kleine kinderen in de 

serie zorgen.  

 

Kyōko en ook Haru zijn passieve personages, die door de jongens beschermd moeten worden. 

Ze komen soms terecht in gevaarlijke situaties waaruit ze door anderen gered moeten worden, 

zelf kunnen zij helemaal niet vechten. Wanneer iedereen in de toekomst belandt en ze niet 

buiten de ondergrondse basis kunnen, nemen de meisjes het kook- en poetswerk op zich, 

terwijl de jongens trainen om sterker te worden en de vijand te verslaan zodat alles weer 

normaal wordt. De meisjes zijn ook verantwoordelijk voor het passen op de kinderen. Hoewel 

zij ook in de toekomst belanden, krijgen zij nooit dezelfde uitleg over de situatie als de rest, 

omdat ze zich dan teveel zorgen zouden maken. 

 

De meisjes nemen dus een totaal 

vrouwelijke rol op zich in het verhaal, en 

doen dit zonder morren. Zij aanvaarden dat 

zij moeten koken en wassen, en herstellen 

de kleren van de jongens uit vrije wil. Er 

zijn lezers die dit onschuldige, vrouwelijke 

imago niet appreciëren, maar in feite doen 

zij in de context van het verhaal wat ze 

kunnen. Het zou niet eerlijk zijn te zeggen 

dat de meisjes zwak zijn en de jongens 

sterk, maar het is wel overduidelijk dat de 

rolverdeling heel strikt is. 

 

 

 

 
Kyōko verontschuldigt zich voor het gedrag van 

haar broer. [Amano Akira: Katekyo Hitman 

Reborn!, volume 3, 2004, Shūeisha.] 
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Deze types van personages zijn vaak de meisjes die gered en beschermd moeten worden door 

het hoofdpersonage. Een ander voorbeeld is Keiko uit Yū Yū Hakusho, een slim en mooi 

meisje wiens hobbies koken en poetsen zijn. 

 

2. Vrouwen met Pit 

 

Zowel in komische reeksen als actieseries komen vrouwelijke personages voor die wel eens 

hard kunnen uithalen naar andere personages – het vaakst naar het (mannelijke) 

hoofdpersonage. Een bekend voorbeeld is Narusegawa Naru uit Love Hina142. Naru is de 

belangrijkste tegenspeler van Keitaro, een student die omwille van een belofte probeert de 

Tokyo Universiteit binnen te komen, maar al twee keer faalde in de toelatingsexamens. Hij 

wordt thuis weggestuurd en trekt in bij zijn oma, die echter niet aanwezig is en hem ter 

gelegenheid eigenaar maakt van het gebouw, waar enkel meisjes inwonen. Keitaro heeft veel 

te leiden onder Naru’s gewelddadige reacties op wat hij doet, ook al is het een ongeluk. De 

serie draait om de confrontaties tussen Keitaro en de meisjes. 

 
Naru deelt rake klappen uit. [Akamatsu Ken: Love Hina, volume 1, 1998, Kōdansha. 
 

Naru is nogal lichtgeraakt en snel kwaad, vooral op Keitaro, want met de andere meisjes heeft 

                                                 
142 Love Hina (ラブひな) van Akamatsu Ken werd van 1998 tot 2001 gepubliceerd in Weekly Shonen Magazine. 
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ze een zusterlijke relatie en is ze eerder beschermend. Ze is fysiek sterk genoeg om 

gewelddadig uit de hoek te komen als het moet. Ze is ook verstandig, net als Keitaro wil ze 

naar de Tokyo Univesiteit gaan en studeert ze voor de ingangsexamens. Naargelang het 

verhaal vordert begint ze met haar gevoelens te worstelen, wat resulteert in een schijnbaar 

dubbele personaliteit. Soms is ze lief en aardig, dan weer gemeen en haatdragend.  

 

Soms hebben deze meisjes ook meer vertrouwen in hun fysieke kracht en vechtkunsten dan in 

‘vrouwelijke’ zaken, zoals Akane uit Ranma ½ 143

 

Uiteindelijk realiseren ze meestal dat ze gevoelens hebben voor het hoofdpersonage, en weten 

ze die ook uit te drukken. Vooral in komedies eindigen deze verhalen met een happy end 

waarin het koppel op het einde samen is. Dit type meisjes zijn in het algemeen minder 

meisjesachtig dan verwacht en gewenst wordt van hen, en in de maatschappij. Ze zijn niet 

echt voorbeelden voor lezers, en zijn er vooral omwille van het komische effect dat ze hebben 

in het verhaal. 

. Net als Naru is ze vaak verwikkeld in 

discussies en gevechten met het hoofdpersonage. Deze meisjes lijken niet goed overweg te 

kunnen met het andere geslacht, ze geven niet graag toe en willen niet dat er op hen wordt 

neergekeken, maar ze zijn eigenlijk gewoon onzeker over zichzelf, en drukken die 

onzekerheid uit in heftige reacties. 

 

3. Actief maar ondergeschikt 

 

Er zijn verder heel wat Shōnen manga waarin meisjes op dezelfde hoogte staan als jongens, 

waarin ze meevechten in dezelfde situaties als anderen. Toch lijkt het vaak dat de meisjes in 

zulke gevallen nooit zo sterk zijn of kunnen worden als de jongens, en uiteraard zijn de 

jongens de belangrijkste karakters in het verhaal. Een voorbeeld is Lenalee Lee uit D.Gray-

man144

                                                 
143 Ranma ½ （らんま 1/2）door Takahashi Rumiko verscheen tussen 1987 en 1996 in Weekly Shonen Sunday.   

, zij is het belangrijkste vrouwelijke personage in de serie, maar zeker niet de enige.  

 

Lenalee verloor haar ouders op jonge leeftijd en werd verplicht meegenomen naar een 

vestiging van de Black Order, een organisatie die exorcisten opleidt, omdat zij compatibel 

werd bevonden met de oorsprong van de wapens van de exorcisten; een substantie die men 

144  D.Gray-man van Hoshino Katsura verschijnt sinds 2004 in Weekly Shonen Jump. De namen van de 
personages in de serie volgen de westerse volgorde, vandaar dat dit ook in mijn thesis zo is. 
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innocense noemt. Haar broer Komui ging met haar mee omdat hij haar niet alleen kon laten. 

Lenalee beschouwt iedereen van de Black Order als haar familie, en ze betekenen allemaal 

erg veel voor haar. 

De missie van de Black Order is te strijden 

tegen kwaadaardige akuma 145

 

 

 

 

Aan het werk voor de Black Order. [Hoshino Katsura: 

D.Gray-man, volume 1, 2004, Shūeisha.] 

 

Haar liefde en verantwoordelijkheidgevoel geven haar een doel om zich voor in te zetten, en 

haar wil is erg sterk. Later in het verhaal blijkt dat ze de Black Order haat, ondanks dat ze 

voor hen werkt. Ze leert dan ook dat haar synchronisatie met de innocence nog niet op punt 

staat, en begint zich in te zetten om sterker te worden – maar dit doet ze niet voor het belang 

van de orde, ze doet dit om haar vrienden, vooral Allen en Lavi, te kunnen helpen.  

 

De combinatie van vrouwelijke en mannelijke kenmerken in Lenalee maken haar een erg 

geliefd personage. Toch is het van in het begin duidelijk dat de jongens, zoals Allen en Lavi, 

op een hoger niveau vechten dan Lenalee. Hoewel iedereen sterker wordt, zowel fysiek als 

geestelijk, zijn het de jongens die het belangrijkste zijn. De vrouwelijke karakters spelen een 

iets kleinere rol, wat ook geldt voor de vrouwelijke tegenstanders in het verhaal. Dit is een 

 en Lenalee 

krijgt ook missies toegewezen. In het verhaal 

is ze vaak deel van het team rond het 

hoofdpersonage, Allen Walker, met wie ze 

goed overeen komt. Ze is sterk genoeg om 

voor zichzelf te zorgen, en heeft een gevoel 

van verantwoordelijkheid voor de anderen. 

Ze is puur van hart, en vecht om mensen te 

helpen en te beschermen. Wanneer anderen 

gewond raken of sterven raakt dit haar zeer 

diep. 

                                                 
145 Howel ‘akuma’ vertaald kan worden als ‘demonen’ zijn de akuma in D.Gray-man niet echt demonen, maar 
creaties van de Millenium Earl, de grote vijand van de serie. 
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algemeen voorkomend patroon in shōnen manga, wat verklaard kan worden door het feit dat 

de doelgroep voornamelijk jongens zijn.146

 

Genderbenders in Shōnen Manga 

 Ook in Naruto zijn er vrouwelijke personages, 

zoals Sakura en Hinata, in dezelfde situatie. De meisjes zijn ook ninja’s maar ook zij zijn vaak 

toch minder sterk dan hun mannelijke vrienden en vijanden. 

 

Manga speelt opvallend meer met gender dan Westerse comics doen, gaande van personages 

die er qua uiterlijk te mannelijk of te vrouwelijk uitzien tot jongens die in meisjes veranderen 

en omgekeerd. In shōnen manga gebeurt dit laatste voornamelijk in meer komische series, 

maar ook in actie- en avonturenverhalen komen genderbenders voor. Een voorbeeld van een 

jongen die er enigszins vrouwelijk uit ziet is Kurama uit Yū Yū Hakusho. Hij is slank 

gebouwd en heeft lang haar, hij is beleefd, zachtaardig en slim. Hij vecht strategisch en bezit 

de kracht om planten te controleren. Al deze kenmerken zijn niet bepaald typisch voor een 

mannelijk personage, maar ondanks zijn voorkomen is hij een erg waardevolle vechter.  

 

Een tweede voorbeeld dat ik wil noemen is Akari uit Samurai Deeper Kyo147

 

Een personage dat in het andere geslacht verandert komt natuurlijk in de problemen. Dit geldt 

, een mangaserie 

over de legendarische strijder Onime no Kyō die op zoek is naar zijn oorspronkelijke lichaam. 

Akari behoort tot de shiseiten, een groep van vier strijders die zich rond Kyō verzameld 

hebben om verschillende redenen. Akari heette aanvankelijk Mitarai Tōkichirō, maar omdat 

hij als kind werd behandeld als monster omwille van de kracht van het demonische oog in zijn 

arm voelde hij zich niet goed als man. Sinds hij lid werd van de shiseiten laat hij iedereen 

weten dat hij als vrouw gezien wil worden en wordt hij enorm kwaad als hij als man wordt 

behandeld. Akari kleedt zich als vrouw en gebruikt zelfs broodjes als borsten. Met andere 

woorden, biologisch is Akari een man, maar zijn gender-identiteit is vrouwelijk. Hij is geen 

sterke vechter, maar bezit magische krachten waarmee hij anderen kan genezen. Akari is 

bovendien verliefd op Kyō, die heeft beloofd had dat ze zouden trouwen als Akari erin zou 

slagen hem één keer te raken. Hij is meelevend en zorgzaam voor de anderen, en voelt mee 

met vijanden die niet uit eigen wil vechten. 

                                                 
146 Shōnen manga worden vaak door meisjes gelezen, en enkele series zouden zelfs populairder zijn bij meisjes 
dan bij jongens, waaronder D.Gray-man, Double Arts en Reborn!. 
147 Samurai Deeper Kyo (サムライディーパーキョウ) van Akimine Kamijyo verscheen tussen 1999 en 2006 
in Weekly Shonen Magazine.  
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voor Masashi Randō uit Pretty Face148 en Osaragi Hazumu uit Kashimashi – Girl Meets 

Girl.149

 

Randō is lichamelijk en geestelijk nog steeds een jongen, maar met het gezicht en de kledij 

van een schattig meisje. In verschillende situaties komt zijn mannelijke gedrag echter naar 

boven, hij zoekt ruzie en vecht met onbetrouwbare types die Rina willen verleiden, legt de 

wiskundeleraar die hem wilde zoenen tegen de vlakte. Het kost hem moeite om zijn ware 

identiteit verborgen te houden, maar hij leert ook heel wat bij over de dagelijkse problemen 

van meisjes. Randō blijft biologisch een jongen, maar moet zich vrouwelijk doen voorkomen 

om zijn geheim te beschermen. 

 Randō is leider van de karate-club en een nogal arrogante, onuitstaanbare jongen. Op 

een dag komt hij terecht in een ongeluk, waaruit hij hevig verbrand gered wordt. Gedurende 

een jaar ligt hij in coma en de dokter die hem verzorgde heeft zijn gezicht hersteld aan de 

hand van een foto die Randō bij zich had – een foto van Kurimi Rina op wie hij verliefd is. 

Hij ontmoet Rina op straat, en ontdekt dat ze een tweelingzus heeft, Yuna, die twee jaar 

geleden was weggelopen van huis. Randō ziet geen andere mogelijkheid dan Rina’s zus te 

vervangen tot hij de echte Yuna kan terugvinden. 

 

Nadat hij zijn liefde verklaarde aan het meisje op wie hij verliefd was en werd geweigerd, 

stierf Hazumu door toedoen van aliens. De aliens brachten hem terug tot leven, maar dan als 

een meisje, en lieten iedereen dat weten door het te projecteren in de lucht. Dit is het vreemde 

begin van een manga vol driehoeksverhoudingen. Hazumu was eerst een vrij meisjesachtige 

jongen die als hobby planten verzamelde, dus heeft hij er minder moeite mee om zich aan te 

passen dan Randō. Hij aanvaardt relatief snel dat hij een meisje geworden is, en ook in zijn 

omgeving lijkt niemand er veel last van te hebben, zijn ouders vinden het zelfs leuk. Hazumu 

verandert lichamelijk in een meisje, en hoewel hij aanvankelijk nog een mannelijke identiteit 

heeft, verandert die naar een vrouwelijk gender. 

 

Shōjo Manga 

 

De hoofdpersonages in shōjo manga zijn meestal meisjes, met af en toe een zeldzame 

uitzondering, vandaar dat ik begin met een bespreking van vrouwelijke personages. Meisjes 

                                                 
148 Pretty Face （プリッティフェイス）van Kano Yasuhiro verscheen in 2002-2003 in Weekly Shonen Jump.   
149 Kashimashi – Girl Meets Girl （かしまし・ガールミーツガール）door Akahori Satoru en Katsura 
Yukimaru verscheen tussen 2004 en 2007 in Dengeki Daiō. 
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zijn vaak ook in de meerderheid in shōjo manga, behalve in het genre dat men soms ‘gyaku-

harem’150 noemt, gebaseerd op het shōnen genre van de ‘harem’ manga, waarin een jongen in 

een situatie terecht komt waardoor hij omgeven wordt door talloze mooie dames, zoals ‘Love 

Hina’. Gyaku-harem is zoals de naam zegt de omgekeerde versie daarvan: het meisje wordt 

omringd door een groepje knappe jongens. Een verschil tussen de beide is echter dat harem 

manga voornamelijk komisch en soms licht erotisch zijn, terwijl gyaku-harem manga in 

meerdere genres lijkt voor te komen, van romantische komedies tot avontuurlijke verhalen.151 

De personages die ik hier bespreek zijn steeds de hoofdpersonages, omdat deze het beste zijn 

uitgewerkt. Nevenpersonages en mindere antagonisten zijn vaak eerder platte karakters in 

shōjo manga, zoals het gemene populaire meisje in de klas, het slimme verlegen meisje met 

de bril, en vele anderen. Ik heb ook hier niet genoeg ruimte om een volledig overzicht te 

geven van zogenaamde “stock characters”152

 

1. Passieve Meisjes 

, daarvoor is meer uitgebreid onderzoek gewenst. 

 

Meisjes in Shōjo Manga 

 

Meisjes die de gebeurtenissen enkel lijken te ondergaan en weinig initiatief nemen om zelf 

iets te veranderen zijn passief, ze zijn vaak een beetje verlegen en hebben het moeilijk om hun 

ware gevoelens uit te drukken. Vaak denken ze dat ze niet mooi of aantrekkelijk genoeg zijn, 

in vergelijking met andere meisjes rondom hen. Narita Hatsumi uit Hot Gimmick153

 

Daarna dreigt hij ermee om tegen zijn moeder te vertellen over de vele vriendjes die de 

jongere zus heeft. De enige manier voor Hatsumi om haar zusje te beschermen is te doen wat 

Ryōki van haar verlangt. Zo wordt ze zijn ‘slaaf’, wat onder andere inhoudt dat ze zijn tas 

 is zo’n 

meisje. Ze woont in een appartementenblok waar de wil van de vrouwelijke eigenaar wet is. 

Haar zoon Ryōki is een intelligente maar onuitstaanbare jongen en Hatsumi is sinds hij haar in 

haar kindertijd van de trap af duwde bang van hem. Wanneer ze voor haar jongere zusje een 

zwangerschapstest is gaan kopen, botst ze tegen Ryōki en ziet hij de test. 

                                                 
150 逆ハレム, of omgekeerde harem. Brenner, R.E: Understanding Manga and Anime, 2007, pp. 82-89. 
151 Voorbeelden van harem manga zijn het reeds genoemde Love Hina en Strawberry 100%. Enkele titels van 
gyaku-harem manga zijn Ouran High School Host Club, Kin’iro no Corda en Fushigi Yūgi. 
152 In het boek Understanding Manda and Anime noemt Brenner enkele types van personages die als stock 
characters beschouwd worden, dit zijn veel voorkomende cliché personages die zowel in shonen als shojo manga 
voorkomen. 
153 Hot Gimmick （ホットギミック）door Aihara Miki werd gepubliceerd in Betsucomi tussen 2000 en 2005. 
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draagt op weg naar de avondschool, maar Ryōki verlangt meer van haar, hij wil haar 

gebruiken om te oefenen met zoenen en seks. Hatsumi beslist een paar keer voor zichzelf dat 

ze voor haar recht moet opkomen maar slaagt er niet in het werkelijk te doen.  

 

Hatsumi heeft veel moeite om nee te zeggen tegen anderen, 

inclusief haar jongere zusje. Ze is behulpzaam, en maakt zich 

meer zorgen over de gevoelens van anderen dan zichzelf, in het 

begin van de manga komt ze voor Ryōki op tegen zijn 

vrouwelijke thuisleraar omdat die zei dat ze Ryōki en andere 

jongens enkel gebruikt voor seksuele pleziertjes, ook al heeft ze 

nooit echt seks met hem gehad. Hoewel Hatsumi zegt en denkt 

dat ze Ryōki haat, wordt ze uiteindelijk verliefd op hem. 

 

 
Hatsumi heeft zorgen, over haar zusje en Ryōki. [Aihara Miki: Hot Gimmick, 

volume 2, 2001, Shōgakukan. 

 

Een tweede voorbeeld is Omori Mio, het hoofdpersonage uit Desire Climax.154

 

Dit type meisjes wordt vaak bekritiseerd omdat ze zich door hun mannelijke tegenspelers 

laten misbruiken, niet voor zichzelf opkomen en eventueel hun eigen dromen opofferen voor 

de jongen op wie ze verliefd zijn, ook al is hij bezitterig en dominant. Hoewel ze erg 

vrouwelijk zijn, lief, mooi en zorgzaam, zijn deze meisjes moeilijk een goed voorbeeld te 

noemen voor de vaak jonge lezers van shōjo manga.

 Mio woont 

met haar moeder en jonger broertje naast het landgoed van de rijke familie Jinnai. De zoon, 

Shōei, lijkt geïnteresseerd te zijn in Mio en omdat hij weet dat Mio’s familie arm is zorgt hij 

ervoor dat ze als zijn meid komt werken. Shōei maakt geregeld seksuele avances op Mio, 

maar zij durft en kan hem niet tegenwerken. Hoewel ze hem aanvankelijk haat, blijkt dat ze 

vroeger in hun kindertijd vrienden waren maar dat Mio dat door een traumatische ervaring is 

vergeten. Ook zij valt na een tijdje voor de jongen die haar behandelt als zijn bezit, waarop ze 

een koppel worden. 

155

                                                 
154 Desire Climax （欲情(C)MAX）door Ukyō Ayane, gepubliceerd tussen 2004 en 2006 in Margaret. 

  

155 Een interessant artikel dat ik hierover op het internet tegenkwam bespreekt dit probleem. 
http://www.sleepisfortheweak.org/articles/shoujodangers.html (16-04-09) 
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2. Girl Power! 

 

Aan de andere kant zijn er meisjes die zich niet laten kennen, zoals Mogami Kyōko uit Skip 

Beat!.156 Kyōko verhuisde van Kyōto naar Tōkyo met Fuwa Shōtarō (Shō), haar jeugdvriend 

die superster wilde worden, om hem te steunen. Ze stopte ook met school en ging in de plaats 

daarvan allerlei verschillende parttime jobs doen om de huur van hun appartement te betalen – 

van Shō’s geld dat hij verdiende als poplaire zanger zag ze niets. Wanneer ze ontdekt dat Shō 

haar enkel mee naar Tōkyo nam om zijn huishoudelijke klusjes te doen, besluit ze wraak te 

nemen. Shō daagt haar uit om dat te doen door net als hem in de entertainment industrie 

binnen te geraken. 

 
Kyōko verklaart openlijk de oorlog aan Shō. [Nakamura Yoshiki: Skip Beat!, volume 1, 2002, Hakusensha.] 
 

Kyōko neemt de uitdaging aan, ze verandert haar look en door haar koppigheid en volharding 

zorgt ze ervoor dat ze mag meedoen aan audities van een groot agentschap. Ze maakt vooral 

indruk met haar présence en overtuiging, en ze begint onderaan de ladder van het agentschap. 

Ze krijgt allerlei opdrachten die niets te maken hebben met het sterrendom zelf, maar ze voert 

ze met hart en ziel uit om hogerop te kunnen geraken. Kyōko heeft zichzelf een doel gesteld 

en ze zal alles doen om dat te bereiken. Soms heeft ze het moeilijk haar ware gevoelens te 

verbergen wanneer ze enkel lief moet glimlachen en aardig moet zijn, maar evengoed komt 

het voor dat ze zo in haar werk opgaat dat ze niet ziet dat anderen gewoon gebruik van haar 

maken. Anderzijds is ze erg vechtlustig, wanneer ze kwaad is of geïrriteerd raakt komt haar 

                                                 
156 Skip Beat! van Nakamura Yoshiki wordt sinds 2002 gepubliceerd in Hana to Yume. 
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‘duivelse zelf’ naar boven die haar ware gedachten uit over de mensen om haar heen.  

 

Personages zoals Kyōko steunen vooral op hun wilskracht en doelgerichtheid, ze hebben een 

reden om hun best te doen iets te bereiken, een thema dat vaak voorkomt bij sportmanga. Een 

ander voorbeeld is Miaka uit Fushigi Yūgi,157

 

Deze personages zijn zelden perfect, en ze zijn daarom makkelijker voor de lezers om zich 

met hen in te leven. Daarnaast zijn ze actief in het verhaal, ze maken zelf grote beslissingen 

en kiezen ervoor om hun persoonlijkheid te veranderen als dat nodig is om hun doel te 

bereiken.  

 

3. Tomboys 

 een meisje dat door een magisch boek terecht 

komt in een andere wereld, waar zij de rol van priesteres van Suzaku moet vervullen om die 

wereld te redden. Miaka is optimistisch en soms naïef, en heeft een open personaliteit 

waardoor ze makkelijk vrienden maakt. Doorheen het verhaal ervaart ze mooie en pijnlijke 

dingen waardoor ze zelf sterker wordt en ze beslist om te doen wat haar opdracht is. Miaka 

denkt daarbij ook meer aan anderen dan aan zichzelf, op het einde kiest ze het herstellen van 

de andere wereld boven haar eigen geluk. 

 

Sommige manga heldinnen zijn niet bepaald meisjesachtig, soms zijn ze bijna niet te 

onderscheiden van de jongens in het verhaal. Dat is het geval in W Juliet158

 

Ito besluit Makoto te helpen om zijn geheim te verbergen, zodat hij zijn vader kan overtuigen 

om acteur te worden. Al gauw worden de twee verliefd, en wordt Ito zich meer bewust van 

haar vrouwelijkheid en gaat ze zich vrouwelijker proberen voor te doen en te kleden, om beter 

bij Makoto te passen wanneer hij zich mannelijk kleedt en gedraagt. 

, Miura Ito is het 

enige meisje in haar gezin en is een echte tomboy. Ze heeft kort haar en kleedt zich eerder 

jongensachtig waardoor ze in de theatergroep van school altijd wordt gekozen om mannelijke 

rollen op zich te nemen. Ito is aardig en kan met iedereen goed opschieten, en ze is populair 

bij de meisjes. Wanneer er een nieuwe studente arriveert ontdekt Ito dat zij in feite een jongen 

is.  

                                                 
157 Fushigi Yūgi （ふしぎ遊戯）door Watase Yuu werd tussen 1992 en 1996 gepubliceerd in ShoComi. 
158 W Juliet （Ｗ ジュリエット）van Emura verscheen van 1997 tot 2002 in Hana to Yume. 
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Ito in haar rol van Romeo voor de opvoering van de 

theaterclub. [Emura: W Juliet, volume 1, 1997, 

Hakusensha.] 

 

Tomboys in manga zijn vaak optimistische 

meisjes die zich goed voelen zoals ze zijn, ze 

maken zich geen zorgen over hun uiterlijk en 

ze zijn meestal ook niet bezig met liefde. Ze 

kunnen goed overweg met jongens en met 

meisjes omdat ze niet helemaal bij één van 

de twee lijken te horen. Ito geeft snel toe dat 

ze ondanks hoe ze eruit ziet toch gewoon een 

meisje is, vandaar ook dat ze sneller geneigd 

is om vrouwelijker te worden wanneer ze 

verliefd is op Makoto.  

 

 

Een ander voorbeeld is te vinden in Tokyo Crazy Paradise159

 

Tomboy personages zijn populair omdat ze onconventioneel zijn, het zijn meisjes die zich niet 

beperkt voelen door hun gender en daardoor een grotere vrijheid hebben. Tomboys kunnen 

vaak vechten of zijn goed in een sport die vaker door jongens wordt beoefend, ze zijn geliefd 

en hebben veel vrienden en weinig vijanden. 

, een manga die zich afspeelt in 

de nabije toekomst. Het hoofdpersonage, Kozuki Tsukasa, werd door haar ouders die allebei 

politie-agenten zijn opgevoed als jongen, en ze beschouwt zichzelf ook zo. Ze ziet eruit als 

een jongen, en haar vechtkunst is ook ongeëvenaard. Ze heeft een optimistische 

persoonlijkheid, en een sterk gevoel voor rechtvaardigheid waardoor ze gelooft dat ze een 

steentje kan bijdragen aan het beter maken van deze vreemde wereld.  

 

Jongens in Shōjo Manga 

 

Jongens zijn meestal nevenpersonages in (typische) shōjo manga, met als noemenswaardige 

                                                 
159 Tokyo Crazy Paradise （東京クレイジーパラダイス）door Nakamura Yoshiki werd tussen 1996 en 2002 
gepubliceerd in Hana to Yume. 
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uitzondering Asuka uit Otomen160

 

1. Cool, Knap en Meedogenloos  

. Wanneer het verhaal focust op romance zijn jongens vaak 

niet meer dan mogelijke vriendjes van het hoofdpersonage. Mannelijke nevenpersonages van 

minder belang in shōjo zijn er vaak in allerlei cliché types, zoals de player, de nerd, de 

sportieveling enzovoort. Hier bespreek ik enkel de meest belangrijke types van jongens in 

shōjo manga. 

 

Soms lijkt het wel of de ideale jongen in shōjo manga ook de meest onbereikbare is, hij is 

cool, op het stoïcijnse af, knap en populair bij de meisjes, getalenteerd op meerdere vlakken 

en als het even kan ook nog eens enorm rijk. 

 Een goed voorbeeld uit het reeds genoemde 

Desire Climax is Jinnai Shōei, de enige zoon 

uit een rijke familie die op school ‘Prins’ 

wordt genoemd. Hij is gewend te krijgen wat 

hij wil en manipuleert Mio zodat ze bij hem 

thuis moet komen werken. 

 

 

 
Op school is Shōei door iedereen graag gezien. [Ukyō 

Ayane: Desire Climax, volume 1, 2004, Shūeisha.] 
 

 Hoewel hij verliefd is op haar zegt hij dat niet, maar dringt zichzelf op aan haar zonder 

rekening te houden met Mio’s gevoelens. Oppervlakking gezien lijkt hij dus de ideale jongen, 

knap, intelligent en sportief, maar qua karakter is hij eerder verwend en arrogant. Het 

ontbreekt hem menselijke kenmerken zoals medeleven, waardoor hij slecht is in sociale 

omgang. 

 

Een ander voorbeeld is Fujiwara Gin uit Love Celeb161

                                                 
160 Masamune Asuka is cool, goed in kendo en karate en lijkt de mannelijkheid zelve, maar in feite houdt hij van 
shōjo manga, schattige dingen, naaien en taarten bakken. Hij probeert zijn meisjesachtige neigingen te onder-
drukken, maar slaagt daar niet meer in wanneer hij verliefd wordt. Otomen （オトメン（乙男））is de meest 
recente manga van Kanno Aya en wordt sinds 2006 gepubliceerd in Bessatsu Hana to Yume. 

, de zogenaamde machtigste man in de 

161 Love Celeb （ラブセレブ）van Shinjō Mayu werd tussen 2004 en 2006 gepubliceerd in Sho-Comi. 
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Japanse entertainment industrie. Hij loopt over van het zelfvertrouwen, is knap, stijlvol en 

uiteraard rijk. Hij is omgeven door aspirerende sterren, want wie met hem naar bed gaat krijgt 

meteen de kans om populair te worden. Echter, als hij zijn interesse in één van hen kwijt is, 

laat hij ze meteen vallen en is hun tijd als idool voorbij. Gin is zelfzuchtig, hij gaat recht op 

zijn doel af en wil geen tegenspraak horen. Hij dwingt Kirara, het hoofdpersonage, om de 

eerste keer dat ze op TV komt meteen een schandaal te creëren. Het is pas wanneer hij beseft 

dat hij echte gevoelens heeft voor Kirara dat hij rekening begint te houden met haar, en zich 

inzet voor hun relatie. 

 

Dit type jongens, die koud en bezitterig overkomen, zijn toch populair bij de lezers. Een reden 

hiervoor is waarschijnlijk dat de lezers hen oppervlakkig bekijken, waardoor het uiterlijk het 

meeste van belang is en de slechte karaktereigenschappen van het personage grotendeels 

worden genegeerd. 

 

2. Optimistische, Aardige Jongens 

 

Katsuragi Ryō uit Penguin 

Revolution 162

 
De vleugels symboliseren het talent van Ryō. 

[Tsukuba Sakura: Penguin Revolution, 

volume 3, 2005, Hakusensha.] 

 is een bewonderens-

waardige jongeman, hij staat 

helemaal onderaan de trap in een 

talentenagentschap, heeft weinig jobs 

en krijgt heel wat te verduren van 

minder sympathieke leden van het 

agentschap. Hij houdt echter vol, en 

dankzij de steun van zijn klasgenote 

die zijn manager wordt, blijft hij in 

zichzelf geloven. 

 

 

                                                 
162 Penguin Revolution （ペンギン革命）van Tsukuba Sakura verscheen tussen 2005 en 2007 in LaLa. 
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Ryō is in het algemeen een aardige jongen die met iedereen goed overweg kan, hij is 

behulpzaam en dringt zich niet op om aan werk te komen, terwijl hij zijn best doet voor de 

lessen van het agentschap, maar ook op school. 

 

Voor zijn manager en klasgenote, Yukari, is zijn optimisme en doorzettings-vermogen een 

bron van inspiratie. Wanneer hij ergens voor gaat, zet Ryō zich dan ook meer dan honderd 

procent in. Hij laat ook persoonlijke meningsverschillen met betere acteurs niet in de weg 

komen van het respect en de bewondering die hij voor hen heeft. Uiteraard heeft Ryō ook 

momenten dat hij kwaad of gekwetst is, maar hij probeert zijn eigen problemen steeds te 

verbergen voor anderen omdat hij niet wil dat ze zich zorgen maken. Soms zou zelfs gezegd 

kunnen worden dat hij te aardig is, omdat hij alles op zichzelf neemt en zelden laat merken 

dat hij het ergens niet mee eens is. 

 

Een ander veel voorkomend type van een aardige jongen is de grappenmaker. Nakatsu 

Shūichi uit HanaKimi 163

 

Dit soort personages zijn van nature geliefd bij de lezers omdat ze ofwel uitkijken naar de 

evolutie in het karakter, ofwel omdat deze personages zo menselijk zijn en makkelijk om mee 

in te leven. Ze vervullen vaak de rol van loyale vriend in het verhaal, en moeten soms hun 

eigen aspiraties aan de kant zetten voor het geluk van het hoofdpersonage.  

 

 

 is een goedgeluimde, luidruchtige kerel uit het voetbalteam. Hij 

houdt van grappen maken, eten en sport. Hij is door iedereen graag gezien, behulpzaam en 

verantwoordelijk wanneer het moet. Kameraadschap is voor Shūichi een belangrijk begrip en 

hij heeft een hekel aan valsspelers. Wanneer hij onterecht in de problemen komt, kan hij 

rekenen op hulp en steun van zijn vrienden, waar hij erg dankbaar voor is. Samen met andere 

nevenpersonages is hij verantwoordelijk voor komische situaties, maar hijzelf kan ook serieus 

denken over zichzelf en anderen. 

                                                 
163 HanaKimi – Hanazakari no kimitachi e （花ざかりの君たちへ）door Nakajō Hisaya werd van 1996 tot 
2004 gepubliceerd in Hana to Yume. 
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3. Anti-helden 

 

Anti-helden komen niet meteen voor in 

romantische shōjo verhalen, maar zijn wel 

populair in fantasy en actie-genres. Cain 

Hargreaves uit de Count Cain series164

Hij is erg volwassen en zelfstandig voor zijn leeftijd, en heeft behalve in zijn butler en zijn 

halfzus maar erg weinig vertrouwen in anderen. Hij komt vaak koud en ongevoelig over, maar 

dat is voornamelijk omdat hij zichzelf wil beschermen tegen de herinneringen die hij heeft uit 

zijn jeugd.  

 is een 

jonge aristocraat die in zijn jeugd enkel 

misbruik heeft gekend, en op twaalfjarige 

leeftijd zijn eigen vader vergiftigde. Sindsdien 

verzamelt hij giffen, wat niet in de smaak valt 

bij de andere adellijke families met wie hij 

contact heeft. Cain houdt zich samen met zijn 

butler bezig met het oplossen van misdaden, 

mysterieuze gebeurtenissen en verdwijningen.  

 

 
Cain verschijnt net op tijd ten tonele. [Yuki Kaori: God 

Child, volume 1, 2001, Hakusensha.] 

 

Een ander voorbeeld van een anti-held is Kiryū Zero uit Vampire Knight 165

                                                 
164 Count Cain （伯爵カインシリーズ）en de vervolgreeks God Child （ゴッドチャイルド）verschenen 
respectievelijk tussen 1992 en 1994, en 2002-2004 in Hana to Yume, de auteur is Yuki Kaori.  

, een weinig 

sociale jongen die opgeleid is als vampierenjager. Omdat zijn ouders door een machtige 

vampier zijn gedood koestert hij een diepe haat tegen alle vampiers, maar ook tegen zichzelf. 

Hij voelt zich schuldig dat hij zijn ouders niet kon helpen en hij weet dat hij na verloop van 

tijd zelf zijn eigen bloedlust niet kan onderdrukken. Hij kwetst Yuki, de enige persoon waar 

hij echt om geeft, wat hij zelf onvergeeflijk vindt. Zero is meestal kalm en zelfs Yuki weet 

niet wat er precies in hem omgaat. Zijn verleden wil hij het liefste verdringen, maar wanneer 

de vampier die zijn ouders gedood heeft voor hem verschijnt begrijpt hij opnieuw dat hij niet 

aan zijn lot kan ontsnappen. 

165 Vampire Knight （バンパイア騎士）door Hino Matsuri wordt sinds 2005 gepubliceerd in LaLa. 
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Anti-helden in shōjo zijn vaak personages met een getormenteerd verleden, waardoor ze een 

gesloten personaliteit hebben ontwikkeld. Ze hebben vaak een gevoel van vergelding, dat ze 

het verleden kunnen verdringen of corrigeren door iets te doen, in de bovenstaande gevallen 

mysteries oplossen of op vampiers jagen. Anti-helden hebben een zeer beperkte kring van 

vrienden of vertrouwelingen om hen heen en doen voornamelijk alles zelf. Uiteindelijk zijn ze 

nogal eenzame personages die eerder pessimistisch in het leven staan. 

 

Genderbenders in Shōjo Manga 

 

Cross-dressing en geslachtwissels zijn in shōjo manga geen zeldzaamheid. Onde de reeds 

genoemde voorbeelden bevinden zich ook enkele gender-benders, namelijk Tsukasa en Ito. 

Twee meisjes die er jongensachtig uitzien en zich ook zo kleden. Het grootste verschil is dat 

Ito zichzelf wel als meisje ziet en doorheen de serie meer vrouwelijk wil worden terwijl 

Tsukasa als jongen is opgevoed en zichzelf dus als mannelijk beschouwt, tot zij zich later in 

de serie bewust wordt van haar gevoelens voor haar mannelijke tegenspeler. Ook zijn er 

jongens die er zo vrouwelijk uit zien dat men denkt dat ze meisjes zijn. Kisaragi Shun uit 

Here is Greenwood166

 

Ook het hoofdpersonage uit het reeds vermeldde HanaKimi, Ashiya Mizuki, valt in de 

categorie van cross-dressers. Zij knipt haar haar kort en laat zich als jongen inschrijven in een 

een jongensschool in Japan, allemaal om dichter bij haar idool – Sano Izumi, een 

getalenteerde hoogspringer die sinds kort met sport is gestopt, te komen. Ze besluit dat ze 

 mag er dan wel vrouwelijk uit zien, trots zijn op zijn lange haar en af 

en toe in meisjeskleren rondlopen, hij is qua personaliteit een plagerige jongen. Hij is zich 

echter bewust van zijn eigen schoonheid en laat het hoofdpersonage een tijdje geloven dat hij 

echt een meisje is. Een ander voorbeeld, uit Otomen, is Ariake Yamato. Hij is klein, smal 

gebouwd, schattig en heeft een nogal hoge stem. Op het eerste zicht denkt iedereen daarom 

dat hij een meisje is, zijn jongensuniform is het enige waardoor men beseft dat het gaat om 

een jongen. Yamato is niet tevreden met hoe hij eruit ziet omdat hij niet als meisje behandeld 

wil worden, daarom doet hij aan karate en traint hij extra hard zodat anderen hem eindelijk als 

jongen zullen zien. 

                                                 
166 Here is Greenwood （ここはグリーン・ウッド）van Nasu Yukie verscheen tussen 1987 en 1991 in Hana 
to Yume. 
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ervoor wil zorgen dat Sano terug gaat hoogspringen, en wil tot die tijd op de school blijven. 

Mizuki moet aanvankelijk opletten dat ze mannelijke taal gebruikt en met een lage stem 

spreekt, en haar geheim is geregeld in gevaar wanneer ze doucht of zich omkleedt. Ze is 

optimistisch en sympathiek, en maakt enkel vrienden op school. Dat ze zich voordoet als 

jongen komt voort uit haar vastbeslotenheid om Sano te steunen. Wanneer haar geheim 

ontdekt wordt, aanvaardt ze dat ze van school gestuurd zal worden, maar de andere leerlingen 

kunnen de directeur overtuigen haar te laten blijven tot het schooljaar uit is. 

 

Ook jongens die zich als meisje voordoen komen vaak voor, zoals Makoto uit W Juliet, die 

een volledig jaar als meisje naar school moet gaan voor zijn vader om te bewijzen dat zijn 

wens acteur te worden wel gemeend is. Soms lijkt het dat Makoto’s vader echter middelen 

gebruikt om Makoto’s ware identiteit ontdekt te laten worden. Ook in Penguin Revolution 

wordt Ryō door het agentschap verplicht om zich op school als meisje voor te doen, om zijn 

identiteit als idool in wording te beschermen. Het feit dat hij op school een meisje is zorgt 

echter voor veel minder problemen dan in W Juliet en is minder een essentieel deel van het 

verhaal, maar toont daardoor ook aan dat cross-dressing op zo’n manier wordt aanvaard dat 

het, hoewel aanwezig, niet altijd belangrijk is voor de loop van het plot in manga.  

Als laatste zijn er dan nog de personages die van geslacht verwisselen, zoals gebeurt met de 

meeste personages uit Cute x Guy 167

 

Manga en Gender 

. Takaoka Sumi krijgt van haar vader een drankje 

waardoor ze volwassener zou moeten worden, maar terwijl ze inderdaad ouder wordt, 

verandert ze ook in een jongen. Haar mannelijke alter ego, Jun, is knap en stijlvol en trekt 

daardoor de aandacht van alle meisjes, maar ook van Mitsuru – de jongen op wie Sumi 

verliefd is – omdat die van Shun wil leren hoe hij cool en mannelijk moet zijn. Zolang Sumi 

geen tegengif heeft voor het drankje blijft ze telkens ze nerveus wordt in de buurt van Mitsuru 

veranderen in Jun. Opvallend hierbij is dat Sumi weinig moeilijkheden heeft met het 

overschakelen van vrouw naar man, ze slaagt erin overtuigend ‘mannelijk’ te zijn wanneer ze 

Jun is, ze heeft bijvoorbeeld niet veel problemen met het aanpassen van haar taalgebruik. In 

de manga komen ook andere personages voor die van geslacht veranderen, zoals een jongen 

die een vrouw wordt als hij zeevruchten eet. 

                                                 
167 CutexGuy door Tateno Makoto werd tussen 2004 en 2005 gepubliceerd in Hana to Yume.  
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Het is duidelijk dat niet alle manga één algemene regel volgen, maar dat uiteindelijk veel 

manga, zowel oudere als moderne, de traditionele genderrollen voorop plaatsen. Jongens en 

mannen moeten sterk zijn, leiders en beschermers van de zwakkeren – en ook van de vrouwen. 

Vrouwen moeten zich meestal passief opstellen tegenover mannelijke personages, en hun 

dromen of carrière voor hem neerleggen. Sterke vrouwen worden vaak uit eigen wil of door 

de wil van haar sterker geworden mannelijke tegenspeler uiteindelijk terug ‘normaal’, wat wil 

zeggen dat ook zij huismoeder-types worden. De heldinnen uit romantische shōjo manga 

hebben soms zelfs enkel de droom om met hun geliefde een gezin te stichten en moeder te 

worden. Uiteraard wil dit niet zeggen dat meer vernieuwende, niet-conservatieve of 

feministisch getinte manga niet bestaan, maar deze zijn onder de categorieën van shōnen en 

shōjo manga relatief zeldzaam te noemen. Dat fans niet altijd tevreden zijn met de 

conservatieve instelling van de Japanse maatschappij wat betreft gender wordt aangetoond in 

het volgende hoofdstuk. 
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3. Boy’s Love Manga (BL) en het Fenomeen Dōjinshi 

 

Het ontstaan van BL 

 

Boy’s Love is in Japan de verzamelnaam waaronder alle soorten manga (en ander media, 

zoals light novels168) vallen die gaan over liefdesrelaties tussen jongens of jonge mannen. Het 

genre is ontstaan in de jaren ‘70 bij auteurs van shōjo manga, zoals Takemiya Keiko en Hagio 

Moto, de auteurs van respectievelijk Kaze to Ki no Uta (The Song of the Wind and Trees*)169 

en Tōma no Shinzō170 (Toma’s Heart*). De benaming ‘BL’ wordt voornamelijk gebruikt in 

Japan, Westerse fans hanteren eerder de termen ‘shōnen-ai’ en ‘yaoi’, de eerste voor liefde 

tussen jongens zonder dat er expliciete seksuele handelingen aan te pas komen, en ‘yaoi’ voor 

verhalen of manga waarin seksuele handelingen wel in detail getoond worden171, en bijgevolg 

wettelijk enkel geschikt zijn voor een volwassen publiek. Yaoi is een acronym dat staat voor 

‘yama nashi, ochi nashi, imi nashi’ wat zoiets betekent als ‘geen climax, geen conclusie, geen 

betekenis’172 en kan gezien worden als analoog aan het ‘Plot? What plot?’ of ‘PWP’ genre 

van fanfictie 173

 

BL is vanuit zijn shōjo achtergrond een genre dat als doelpubliek voornamelijk meisjes en 

vrouwen aanspreekt, en ook de auteurs van BL manga zijn bijna altijd vrouwen.Dat wil niet 

zeggen dat homoseksuele mannen deze manga niet lezen, maar zij zijn niet het doelpubliek, 

en sommigen van hen bekritiseren BL ervan niet realistisch te zijn, in termen van de 

afgebeelde homoseksuele relaties en seks zelf.

, waarin een verhaallijn zo goed als ontbreekt en de klemtoon ligt op de 

relaties tussen en seksuele handelingen van de personages.  

174

                                                 
168 Ligth novels of  raito noberu zijn fictieve verhalen voor jongeren waarvan de verhalen vrij eenvoudig zijn en 
er veel dialogen voorkomen. De covers zijn geïllustreerd door mangatekenaars, die vaak ook binnenin enkele 
illustraties voorzien, en de boekjes hebben dezelfde grootte als manga, waardoor het voor leken makkelijk is om 
te denken dat het om een manga gaat. Ik vermeld light novels h ier specifiek omdat het aantal BL novels erg 
groot is. 

 

169 Kaze to Ki no Uta （風と木の歌） door Takemiya Keiko werd tussen 1976 en 1984 gepubliceerd in 
ShoComi. 
170 Tōma no Shinzō（トーマの心臓） door Hagio Moto werd in 1974 gepubliceerd in ShoComi. 
171 Dit is de uitleg die men krijgt van andere fans op verschillende internet communities, zoals het forum van 
www.aarinfantasy.com, waardoor het standaard wordt onder fans. Andere websites, zoals 
http://www.boysonboysonfilm.com/guides/yaoi.html zijn zich bewust van dit feit. 
172 De term ontstond in het amateur manga milieu in de jaren ‘80. Thorn, Matthew: Girls and Women Getting 
Out of Hand, p. 172. 
173 Fanfictie of ‘slash’ zijn verhalen geschreven door fans, gebaseerd op tv-series en films, een soort Westerse 
equivalent van amateur-manga. McLelland, Mark: Why are Japanese Girls’ Comics full of Boys Bonking?, 2006. 
174 Zie: Lunsing, Wim: Discussing Depictions of Male Homosexuality in  Japanese Girls’ Comics, Gay Comics 
and Gay Pornography, 2006.  
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 De populariteit van BL groeide sterk in de 

jaren ‘80 onder de auteurs van dōjinshi 

(amateur manga) en in de jaren ‘90 ook in 

commercieel uitgegeven manga. BL manga 

zijn te koop in alle boekenwinkels waar men 

manga verkoopt, en staan ingedeeld bij shōjo 

manga in het algemeen, ook deze voor een 

volwassen publiek.175 BL manga hebben hun 

eigen magazines, elf van de totale 281 in 

2002176

 
Een passionele kus tussen twee jongens: een must in 

elk BL verhaal. [Hoshino Lily: Aishichatta no, 2002, 

Kōsai Shobō.] 

, zoals June en Be x Boy, daarnaast 

zijn er ook shōjo manga waar het thema van 

jongensliefde voorkomt of wordt 

geimpliceerd. 

 

Voor Europeanen en Amerikanen is het moeilijk om in te beelden hoe het komt dat BL manga 

zo populair is, dat het een genre is voor meisjes, en weinig te maken heeft met (mannelijke) 

homoseksualiteit aangezien de meeste lezers heteroseksuele vrouwen zijn. In Japan echter 

heeft men nooit het idee gehad vanuit een overheersende godsdienst dat homoseksualiteit iets 

‘slecht’ en ‘abnormaal’ is, en romantiek tussen mannen heeft er een lange traditie. Deze liefde 

tussen mannen, nanshoku177 genaamd, situeerde zich tussen een oudere man (nenja), vaak een 

priester of samurai en zijn beschermeling (wakashu).178 Deze relaties werden aanvaard en 

droegen een cultureel prestige. De rol die de jonge wakashu en de oudere nenja spelen als 

passieve en dominante partner komt in zekere zin goed overeen met de rollen die de partners 

in BL – respectievelijk de uke (ontvanger) en de seme (aanvaller)179

                                                 
175 Hetzelfde geldt voor de pornografische manga voor mannen, tegenwoordig zijn alle nieuwe manga in plastic 
verpakt zodat er niet meer in winkels manga gelezen kan worden en minderjarigen ook geen pornografische 
manga kunnen doorbladeren. 

 spelen. Echter, er is geen 

176 Gravett, Paul: Manga: Sixty Years of Japanese Comics, pp. 13. 
177 Nanshoku betekent letterlijk ‘mannelijke kleuren’, in de Edo-periode was het karakter voor ‘kleur’ nog zeer 
sterk gelinkt met het seksuele. Zie: Leupp, Gary P.: Male Colors: The Construction of Homosexuality in 
Tokugawa Japan. 
178 McLelland, Mark: Why are Japanese Girls’ Comics full of Boys Bonking?, 2006. 
179 Uke en seme zijn afgeleid van de werkwoorden ukeru, ontvangen, en semeru, aanvallen. 
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bewijs dat er invloed is vanuit deze traditionele homoseksuele relaties op de rollen van 

personages uit moderne BL manga, nanshoku bestond dan ook binnen een mannelijk sociaal 

milieu, terwijl BL een genre is voor vrouwen. 

 

Takemiya Keiko legt in een interview in het Nederlandse magazine Aniway uit waarom zij 

Kaze to Ki no Uta schreef met jongens in de hoofdrollen. 

“Het waren de jaren ’70, de tijd van de seksuele revolutie. Er waren tekenaars die 

probeerden taboes te doorbreken. Ik wilde dat ook doen, maar dan met name de seksuele 

taboes. Er waren wel liefdesverhalen in de jaren ’70, maar die waren zwaar gecensureerd en 

absoluut niet open of vrij. Ik wilde laten zien dat liefde geen grenzen heeft. Alles is mogelijk! 

Echter, een afbeelding van een halfnaakte vrouw werd in die tijd al snel als pornografisch 

bestempeld, en dat was niet het effect dat ik wilde berieken. Daarom creëerde ik een verhaal 

over een relatie tussen twee jongens, wat in de vrije seksuele moraal paste. Meisjes hielden 

van mooie jongens en zouden zich misschien ook kunnen inleven in mijn personages en er 

voor zichzelf iets romantisch uit halen.”180

 

Toch wil dit alles niet zeggen dat homoseksualiteit aanvaard is in de moderne Japanse 

maatschappij, er is nooit een gay rights liberation beweging geweest, en homoseksualiteit, net 

zoals seksualiteit in het algemeen, is iets uit de privésfeer dat men niet in het openbaar toont. 

Hetzelfde geldt voor fans en auteurs van BL, die vaak genoeg voor familie verborgen houden 

dat ze BL dōjinshi tekenen of naar beurzen als Comiket gaan.

 

181

 

Wat zijn Dōjinshi? 

  

 

Het woord dōjinshi (同人誌) bestaat uit de karakters voor ‘zelfde’, ‘mens’ en ‘magazine’, een 

soort equivalent van het Engelse fanzine. Dōjinshi lijken daarom nog niet op echte glossy 

tijdschriften, maar eerder op dunne boekjes van hetzelfde formaat als manga magazines zoals 

Shōnen Jump, maar van betere kwaliteit. De dikte varieert gemiddeld tussen tien en zeventig 

pagina’s voor dōjinshi met één tot vier verhalen. De auteurs van dōjinshi groepeerden zich 

oorspronkelijk in cirkels (saakaru), die dan samen hun boekjes publiceerden, maar recent zijn 

                                                 
180 Uit: Aniway, volume 2, nr. 14, december 2008, pp. 28-30. 
181 Wilson, Brent en Toku, Masami: Boy’s Love”, Yaoi, and Art Education. 
 http://www.csuchico.edu/~mtoku/vc/Articles/toku/Wil_Toku_BoysLove.html 
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er veel circles die slechts uit één persoon bestaan.182 Dōjinshi worden meestal zelf gedrukt 

door de circles, maar er zijn ook uitgeverijen die zich specialiseren in verzamelingen van 

dōjinshi, die gedrukt worden op tankōbon-formaat en commercieel verkocht worden.183 De 

lezers van dōjinshi zijn fans van manga, anime en/of games die net iets verder gaan dan enkel 

het consumeren van de originele producten zelf. Ze willen vaak eenvoudigweg meer lezen 

van hun favoriete series, ook al is het verschillend van het originele werk – of net om die 

reden. Dōjinshi-consumenten zijn tieners tot volwassenen, met jong-volwassenen als 

meerderheid, deels verklaarbaar door het hoge aantal 18+ werken die zich onder dōjinshi 

bevinden.  

 

Er zijn verschillende genres en soorten dōjinshi, maar het eerste onderscheid dient gemaakt te 

worden tussen originele werken en werken die zich op bestaande manga, anime of games 

baseren. Originele werken (orijinaru) maken ongeveer zeven procent uit van het totale aantal 

dōjinshi184, en zijn van minder belang voor mijn onderzoek omdat deze zich niet bezighouden 

met het spelen met het gender van bestaande personages. De dōjinshi gebaseerd op originele 

werken kunnen weer worden opgedeeld op basis van het doelpubliek: voor jongens en 

mannen zijn er dōjinshi vol actie of humor, maar een overgroot deel is bestemd voor 

volwassenen. Het gaat hier dan om pornografische manga rond heteroseksuele relaties (H, 

ecchi of hentai)185, lesbische relaties tussen twee of meer personages (yuri) of werken waarin 

jonge meisjes de hoofdrol spelen, gekend als ‘lolicon’, afkomstig van ‘lolita complex’.186 

Voor meisjes en vrouwen zijn er ook werken in shōjo-stijl, vaak gebaseerd op shōnen manga, 

maar net zo goed is het aandeel van seksueel getinte dōjinshi het grootste. Meisjes zoeken hun 

favoriete mannelijke personages in BL dōjinshi, die gaan van komisch of romantisch getint tot 

expliciet pornografisch, waarin het gebruik van geweld niet méér geschuwd wordt dan in 

hentai dōjinshi. Ook hebben de meisjes hun eigen variant van lolicon, namelijk ‘shotacon’.187

                                                 
182 Thorn, Matthew: Girls and Women getting Out of Hand, pp. 172. 

 

Daarnaast zijn er ook nog puur komische dōjinshi met gags rond de personages of 

gebeurtenissen uit het originele verhaal, die door zowel jongens als meisjes graag gelezen 

worden. 

183 Voorbeelden van zulke uitgeverijen zijn: http://www.hokushindo.com/contents/index.html en http://www.okl-
maniax.net/ 
184 Thorn, Matthew: Girls and Women getting Out of Hand, pp. 172. 
185 De drie meest gebruikte termen in Japan om pornografische manga mee aan te duiden. Ecchi wordt in het 
Westen ook gebruikt als term om erotische manga te classificeren. 
186 Schodt, F.L.: Dreamworld Japan, 1998, pp. 37. 
187 McLelland, M. J.: The World of Yaoi: the Internet, Censorship and the Global “Boy’s Love” fandom, 2005, 
pp. 15. 
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Een komische BL dōjinshi gebaseerd op Hagio Moto’s Toward the Terra, door Escape Club. De serie kwam 

opnieuw onder de aandacht door de anime uit 2007. 

 

Schodt haalt in Dreamland Japan een aantal redenen aan waarom dōjinshi zo populair zijn in 

Japan. Eerst en vooral is het tekenen van amateur manga voor velen een hobby die men heeft 

voor het plezier ervan. De benodigde materialen zijn voor iedereen beschikbaar, en er is geen 

professionele kundigheid vereist voor het maken van dōjinshi. Manga lezen en maken zijn 
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niet-gedwongen bezigheden buiten de alledaagse druk van school of werk, en daarom is het 

een activiteit die men uit eigen wil doet. Fans van bepaalde series vinden in dōjinshi wat ze in 

de officiële commerciële manga niet of weinig vinden, want in amateur manga kunnen 

bestaande personages in andere situaties geplaatst worden en kan op een alternatieve manier 

met het oorspronkelijke materiaal worden omgegaan. Dat dit mogelijk is, is te danken aan de 

manier waarop men in Japan met copyright omgaat, en hoewel sommige artiesten of uitgevers 

niet erg tevreden zijn met deze situatie, verkiezen ze het toelaten van dōjinshi boven het 

teleurstellen van hun fans. Bovendien is het niet ondenkbaar dat de dōjinshimarkt een 

positieve invloed kan hebben op de verkoop van commerciële manga. 188 

 

Dōjinshi werden aanvankelijk bijna exclusief verkocht op beurzen en via kleine advertenties 

in tijdschriften. Deze beurzen zijn nu uitgegroeid tot grote evenementen die drie dagen duren 

en plaatsvinden in grote hallen zoals Tokyo Big Sight en het Harumi Trade Center. Daarnaast 

zijn er kleinere beurzen die vaker per jaar georganiseerd worden, soms rond een bepaald 

thema of een bepaalde serie. Ervaren bezoekers van grote beurzen plannen op voorhand welke 

circles ze zullen bezoeken aan de hand van de catalogus van de beurs die enkele weken voor 

het evenement te koop is in boekenwinkels. Omdat het erg druk kan zijn bij populaire circles 

is dat geen overbodige inspanning. Naast dōjinshi kopen, kunnen fans zich ook uitleven in 

‘cosplay’189, wat betekent dat men zich verkleed als zijn of haar favoriete personage. Comiket 

bijvoorbeeld voorziet omkleedruimtes en een aparte ruimte voor cosplay.190

 

BL manga, Dōjinshi en de Fans 

  

 

Er zijn verschillende theorieën over de populariteit van BL in Japan, waarvan de eenvoudigste 

positie onder fans toch erg belangrijk lijkt: twee bishōnen (mooie jongens) zijn beter dan één. 

Het idee hierachter heeft op zich weinig te maken met de homoerotische thema’s van BL, 

maar is puur visueel, meisjes vinden het leuk om te kijken naar mooie jongens. Daarnaast 

vinden fans dit soort verhalen simpelweg mooi en ontroerend of spannend.191

                                                 
188 Schodt, F.L.: Dreamworld Japan, 1998, pp. 41-42. 

 BL auteurs en 

lezers lijken ook vaak teleurgesteld te zijn in de romantiek en relaties die voorkomen in shōjo 

manga vanwege hun voorspelbaarheid en gebondenheid aan traditionele genderrollen. BL is 

189 Een samentrekking van Costume Play. Brenner, R.E.: Understanding Manga and Anime, pp. 214.  
190 Meer informatie over Comiket is te vinden op de officiële website, http://www.comiket.co.jp/index_e.html 
(06-07-2009).  
191 Thorn, Matthew: Girls and Women getting Out of Hand, pp. 178. 
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op vele vlakken net zo voorspelbaar als shōjo manga, maar de mannelijke personages volgen 

de maatschappelijke normen niet, en daarom vinden fans deze vorm van romantiek 

interessanter. Sommige meisjes verkiezen mannelijkheid boven vrouwelijkheid, omdat de 

wereld van de mannen volgens hen in de patriarchale Japanse maatschappij een betere wereld 

is.192

 

 Zijn geven aan dat ze liever een man zouden willen zijn dan een vrouw, omdat mannen 

nog steeds meer en betere kansen krijgen in de maatschappij. 

 
Blood Honey combineert twee populaire onderwerpen voor meisjes: BL en vampiers. [Yozakura Sakyō: Blood  

Honey, 2008, Gentōsha.] 

 

Andere meer psychologisch getinte processen zijn tevens aan de gang bij auteurs en lezers 

van pornografisch getinte BL manga en dōjinshi. Vrouwen kunnen het manipuleren van 

mannelijke personages in een seksuele fantasie als bevrijdend en machtgevend ervaren.193 In 

manga kunnen ze mannen onderwerpen aan misbruik, SM praktijken en andere alternatieve 

vormen van seks, en in plaats van zelf het slachtoffer te zijn – zoals het geval zou zijn in 

hentai manga194

                                                 
192 Thorn, Matthew: Girls and Women getting Out of Hand, pp. 180. 

 – kunnen zij zich bij BL verplaatsen in zowel de agressor als het slachtoffer. 

193 McLelland, M. J.: The World of Yaoi: the Internet, Censorship and the Global “Boy’s Love”Fandom, 2005, 
pp. 20. 
194 Hentai manga is steeds pornografisch en hoewel men meestal denkt aan manga die voor een mannelijk 
publiek bestemd is vallen heteroseksuele erotische manga voor vrouwen ook onder deze categorie. Toch is het 
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Via BL kunnen zij zich identificeren met het mannelijke lichaam en de seksueel actieve rol 

die de seme speelt, maar tegelijk kunnen ze zich ook verplaatsen in de rol van de ontvangende 

uke, en dit alles zonder de angsten die gepaard kunnen gaan met seks en het vrouwelijk 

lichaam. De jongens in BL manga kunnen niet zwanger worden, ze lijden niet zozeer onder 

een gevoel van minderwaardigheid en kunnen niet als “ongeschikt voor het huwelijk” 

bestempeld worden.195

 

Spelen met Gender in de Dōjinshiwereld 

 

 

In deel twee hebben we al gezien dat genderbending geen zeldzaamheid is in manga, en fans 

zijn behoorlijk gretig om hun favoriete personages uit manga of anime in andere situaties te 

plaatsen. In dit hoofdstuk wil ik het vooral hebben over wat vrouwelijke fans doen met hun 

favoriete mannelijke personages, die het vaakst uit bestaande shōnen manga lijken te komen. 

Een belangrijk concept dat hierbij geïntroduceerd moet worden is dat van de bishōnen, ofwel 

de ‘mooie jongen’. De typische bishōnen is jong, onschuldig en mooi op een androgene 

manier, hij zou net zo goed als meisje gezien kunnen worden.196

 

In BL dōjinshi zijn de rollen van de uke en de seme vaak duidelijk afgelijnd, de uke is de 

passieve partner, die verleid wordt door de actieve seme. De meest typische koppels in BL 

voldoen aan enkele regels aangaande de personages, namelijk dat de uke kleiner, zwakker en 

meer vrouwelijk is dan de seme, ook is de uke vaak minder ervaren op vlak van seks. Deze 

‘regels’ gelden evengoed voor originele BL, maar in dōjinshi gebeurt het dat een personage 

uit een bepaalde serie de rol van uke of seme wordt toegewezen, ook als – zijn seksualiteit 

buiten beschouwing gelaten – dat niet zou passen bij zijn persoonlijkheid. Zo gebeurt het dat 

nogal onplezierige, agressieve personages de uke worden van eerder zachtaardige maar 

 Er zijn zeker personages die 

voldoen aan deze definitie van bishōnen, zoals Shūichi uit Gravitation, maar niet alle 

personages die door fans ‘bishōnen’ worden genoemd zijn persé zo androgeen. Bishōnen zijn 

alomtegenwoordig in shōjo manga (waar de regel stelt dat praktisch iedereen er goed uit moet 

zien), maar ook in shōnen manga weten vrouwelijke fans zo goed als altijd hun favoriete 

mooie jongen(s) te vinden.  

                                                                                                                                                         
beeld dat deze manga geven van vrouwen overheerst door de invloed van de (mannelijke) redacteurs, en dus 
voldoen deze vrouwen eerder aan een mannelijk ideaal. Gravett, Paul: Manga:Sixty Years of Japanese Comics, 
2004, pp. 118.  
195 McLelland, M. J.: The World of Yaoi: the Internet, Censorship and the Global “Boy’s Love”Fandom, 2005, 
pp. 20. 
196 Buruma, Ian: De Spiegel van de Zonnegodin, 1983, pp. 134. 
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sterkere personages. De manier waarop personages reageren kan ‘in character’ of ‘out of 

character’ zijn, wat wil zeggen dat ze zich soms wel en soms niet hetzelfde gedragen als ze 

zouden (kunnen) doen in de originele manga. Veel personages spelen zowel de rollen van uke 

en seme, afhankelijk van het personage met wie de auteur ze koppelt. 

 

 
Kanda (links) en Allen uit D.Gray-man in een BL dōjinshi waarin  hun persoonlijkheid helemaal niet 

overeenkomt met het origineel. Circle: Higashimikuni-kamen. 

 

Bestaande personages worden door de fans dus veranderd, zowel van gedrag als van gender 

en seksualiteit, om in een BL relatie aan de eisen van het genre te kunnen voldoen, wat wijst 

op een vrije, creatieve manier waarmee de fans met hun geliefde series omgaan. Op vlak van 

gender valt op dat beide personages in BL dōjinshi biologisch mannelijk zijn, maar één van 

hen wordt in een rol geduwd die toebehoort aan de meer ‘vrouwelijke’ partner terwijl de 

andere de dominante partner wordt, en beide blijven vooral tijdens de seksuele handelingen 

deze rol houden. Het is ook geen zeldzaamheid om de jongens plots in vrouwen te zien 

veranderen, al is het maar voor even, of om ze te zien in meisjeskleren, wat om verschillende 

redenen kan gebeuren. Deze genderspelletjes zijn zeer populair in dōjinshi, en de seme in zo’n 

verhaal zal zeker niet klagen wanneer zijn uke zich in jurkjes hult. 
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De reden voor de populariteit van BL gebaseerd op shōnen manga kan voor een groot deel 

verklaard worden vanuit de relaties tussen de personages zelf. Zoals duidelijk werd in de 

beschrijving van shōnen manga en zijn typische personages is vriendschap van groot 

belang.197 Deze vriendschap vormt een band tussen de personages die doorheen het verhaal 

steeds sterker wordt, en ervoor zorgt dat ze hun eigen leven op het spel kunnen zetten voor de 

andere(n). Deze band tussen de mannelijke personages spoort vrouwelijke fans aan om de 

relaties uit te breiden naar een romantische en vaak seksuele relatie. 198

 

Naast dōjinshi maken en lezen kunnen de fans zich op conventies ook uitdrukken door middel 

van cosplay (costume play). Hierbij kleden mensen zich als personages uit manga, anime, 

games en dergelijke. Aanvankelijk moesten cosplayers hun kostuums met de hand maken, 

maar nu kan men in bepaalde winkels in Japan en ook op het internet afgewerkte outfits 

kopen of laten maken.

 Sommige 

gebeurtenissen, zoals iets eenvoudigs als een hand uitreiken, kunnen voor fans al een impuls 

geven om een diepere relatie tussen twee personages te verzinnen. Wat ook erg populair is, is 

het koppelen van personages die elkaar niet mogen, of tenminste doen alsof vanuit hun 

jongensachtige koppigheid. Daarnaast gebeurt het ook wel dat hoofdpersonages worden 

gekoppeld met vijanden, of vijanden onder elkaar, ook als er geen vriendschappelijke band 

bestaat in de originele manga. Dōjinshi auteurs zijn vrij om situaties te bedenken, 

verhaallijnen aan te passen, personages ouder of jonger te maken, en ze te onderwerpen aan 

een schier eindeloze fantasie. 

199 Ook cosplay is een terrein waar veel met gender wordt gespeeld. Er 

zijn meisjes die zich kleden als mannelijke personage en jongens die zich kleden als 

vrouwelijke personages, wat men ‘crossplay’ is gaan noemen, een samenstelling van 

crossdressing en cosplay.200

 

Voor cosplayers is het de bedoeling dat ze zich inleven in hun personage, en dus zijn er heel 

wat meisjes die zich meer jongensachtig gaan gedragen, en jongens die giechelend hun rokje 

schikken. Hierin wordt het performatieve karakter van gender duidelijk, alsook in de 

 

                                                 
197 In romantische shōjo manga ligt de focus meer op relaties tussen jongens en meisjes, en hebben de jongens 
zelden een sterke band met één of meerdere andere mannelijke nevenpersonages. Vriendschappen tussen meisjes 
zijn, uiteraard, wèl een thema, al komt dit het vaakste voor in shoujo manga voor jongere kinderen. 
198  Wilson, Brent en Toku, Masami: “Boy’s Love”, Yaoi, and Art Education. 
http://www.csuchico.edu/~mtoku/vc/Articles/toku/Wil_Toku_BoysLove.html  
199 Zoals bijvoorbeeld op http://www.cosplaymagic.com/cosplaycatalog.html en 
http://cospatio.com/index.php/index/.  
200 Een artikel over crossplay in de Verenigde Staten, met commentaar van de cosplayers. 
http://www.tokyopop.com/Robofish/tp_article/688374.html 
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handelingen tussen cosplayers. Naar het eind van de jaren ‘80 was cosplay zodanig populair 

dat conventies er een aparte ruimte voor voorzagen en regels opstelden voor cosplay (vooral 

rond accesoires en wapens die gevaarlijk zouden kunnen zijn) en rond het fotograferen van 

cosplayers.201 Cosplayfotografie bracht met zich mee dat er zowel enigszins pervers getinte 

foto’s kwamen te circuleren, als officiële cosplay magazines, zoals Cosmode in Japan en 

AniCoz in Amerika, dat ook online beschikbaar is. 202

 

Maar belangrijker is dat met de komst van betaalbare digitale camera’s de fans zelf ook foto’s 

kunnen maken van cosplayers, zonder zich zorgen te maken over de kwaliteit ervan. Hierbij 

komt ook de populariteit van BL weer boven in de sensueel getinte foto’s van cosplayers die 

verleidelijke poses aannemen.

 

203

 

Matthew Thorn weet deze processen die tussen cosplayers aan de gang zijn goed samen te 

vatten: “When cross-dressing is involved, there are always multi-layered heterosexual and 

homosexual tensions. When a woman dressed as a man makes a pass at another woman, she 

is ‘playing at’ heterosexuality, but the fact that she is biologically a woman creates an 

obvious homosexual element. If the other woman is herself dressed as a man, then they are 

‘playing at’ male homosexuality, yet there is also a suggestion of female homosexuality, since 

both are biologically women, and, because each woman is ostensibly reacting to the 

performed ‘masculinity’ of the other, there is a heterosexual nuance, as well. Similarly, when 

a woman dressed as a man is flirting with a man dressed as a woman, there is a double-

reverse heterosexual element, yet, again, since each is reacting to the performed gender of the 

other, there is also a suggestion of homosexuality.” 

 Foto’s in ‘shounen-ai’ stijl zijn erg populair bij vrouwelijke 

fans, maar er is meer aan de hand dan enkel het nabootsen van licht homoerotische scènes. De 

cosplayers in kwestie zijn vaak meisjes die zich als jongens gekleed hebben, en dus is er een 

soort dubbel effect in werking: meisjes die fan zijn van BL zien de cosplayers als jongens, 

maar jongens beseffen dat onder die kostuums twee meisjes zitten, en kunnen op die manier 

naar deze scène kijken. Er wordt dus door cosplayers gespeeld met het eigen gender, maar 

ook met dat van anderen wanneer ze meegaan in de illusie van de (mannelijke) homoseksuele 

sfeer die ze proberen te creëren.  

                                                 
201 Thorn, Matthew: Girls and Women getting Out of Hand, pp. 176-177. 
202 Zie: http://www.cosmode.net/top.php en http://www.anicoz.com/. 
203 Thorn, Matthew: Girls and Women getting Out of Hand, pp. 177. 
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Ook cosplay is een middel om, al is het voor even, een grotere vrijheid te hebben, zonder 

gebonden te zijn aan de beperkingen die het biologisch geslacht ons oplegt. Cosplayers spelen 

met hun eigen gender in het imiteren van bestaande personages, en niet alleen dat, maar in 

cosplay kan iemand zich compleet anders gedragen dan hij of zij werkelijk is zonder zich 

daarvoor te schamen of schuldig te voelen. Ook geeft het meedoen aan cosplay een groter 

groepsgevoel voor velen die conventies bezoeken. Het lijkt alsof cosplay als het ware de 

grenzen tussen individuen vervaagt, waardoor men makkelijker contacten legt.204

 

4. Conclusie 

  

 

De Betekenis van Gender in Manga, BL en Dōjinshi 

 

Na het bespreken van de voorstelling van gender en genderrollen in manga, en het creatief 

omgaan met gender in dōjinshi en cosplay zou het interessant zijn om hiervoor een duidende 

verklaring voor te geven. Echter, wegens gebrek aan onderzoek kan ik slechts enkele ideeën 

aangeven die als basis zouden kunnen gebruikt worden voor enig verder onderzoek 

betreffende het hoe, wat en waarom van genderpraktijken in manga. Er blijven vragen 

onbeantwoord, zoals waarom shoujo manga met passieve meisjes en possessieve jongens toch 

populair zijn, of hoe het komt dat in Japan genderbenders zo vaak voorkomen (in o.a. manga) 

in vegelijking met in in Westerse media (inclusief film, TV en literatuur), en of dit fenomeen 

in de hand gewerkt is door de Japanse maatschappij. 

 

Zo zit er bijvoorbeeld een dubbele waarheid achter het crossdressing fenomeen in manga, 

zoals dat reeds voorkwam in Tezuka’s Ribon no Kishi of Takemiya’s Berusaiyu no Bara. 

Zowel Sapphire als Oscar zijn biologisch meisjes, maar met een mannelijk alter ego of een 

mannelijke rol. Een mannelijke identiteit geeft het meisje meer vrijheid en meer 

mogelijkheden die ze als vrouw niet zou hebben, en is in zekere zin bevrijdend. Aan de 

andere kant is het net die mannlijke identiteit die dit mogelijk maakt, en dus creëert cross-

dressing op vlak van genderrollen een paradox. Beide werken kunnen daarom door feministen 

                                                 
204 Getuige hiervan is een topic op het forum van het Nederlandse tijdschrift Aniway, waarin een skeptisch 
iemand vroeg waarom mensen cosplay leuk  vinden. Het topic werdt al snel gesloten nadat enkele bezoekers hun 
reden hadden gegeven, maar is nog toegankelijk: http://aniway.nl/forum/viewtopic.php?t=3011. 
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als een subtiele kritiek op genderongelijkheid gezien worden door erop te wijzen dat meisjes 

zich als mannelijk moeten voordoen om voordelen te kunnen genieten. 

 

Ook heb ik het slechts kort en veralgemenend kunnen hebben over mangalezers, en (BL) fans. 

Er kan veel meer gezegd worden over wie mangalezers zijn, welke leeftijdscategorieën door 

welke genres van manga worden aangetrokken, wanneer fans als otaku 205  (extreme, vrij 

obsessieve fan) bestempeld worden of ze zich zelf zo noemen, enzovoort. Daarnaast loont het 

volgens mij zeker de moeite om de sociale netwerken tussen mangafans te onderzoeken, 

zowel in het Westen als in Japan, om na te gaan hoe jongeren uit verschillende culturen met 

hetzelfde medium omgaan en hoe hun hobbies effect hebben op hun sociale leven. 

 

Wat betreft genderbending, cross-dressing en andere manieren om met gender om te gaan en 

het verband met de situatie in de Japanse (en Westerse) maatschappij kan ook meer gezegd 

worden wanneer eerst de maatschappelijke situatie van gender(rollen) in beide culturen in 

detail wordt bekeken, vergeleken en dan vergeleken met hoe gender een rol speelt in manga. 

Mogelijk is het voor zulk intercultureel onderzoek nog een beetje vroeg, aangezien manga 

zich in het Westen voorlopig enkel verspreid heeft onder de jeugd, terwijl manga in Japan 

zich in een langere traditie voortzet. Het is nog niet zeker of jongeren die nu manga lezen dat 

zullen blijven doen, en of dat afhangt van welke genres er beschikbaar zijn. Eenzelfde 

maatschappelijk gerichte studie zou dan ook gemaakt kunnen worden rond BL manga en 

homosexualiteit. Huidige werken, waaronder die van Schodt en McLelland benadrukken dat 

BL fantasie is, wat wil zeggen dat BL niet gelijk is aan homosexualiteit.206 Pagliasotti’s essay 

over BL in het westen geeft inderdaad aan dat lezers beseffen dat BL vaak niet realistisch is, 

maar lijkt wel aan te geven dat BL manga in enkele gevallen invloed heeft gehad op het 

‘coming out’ van de lezers zelf.207

 

Manga, anime en daarmee verbonden elementen van de Japanse populaire cultuur zijn 

producten van de Japanse maatschappij, en dat deze media ook steeds populairder worden in 

het Westen wijst op een unieke situatie waar nog veel over gezegd kan worden, zowel over de 

 

                                                 
205 Otaku zou het best vertaald kunnen worden als nerd of geek, maar heeft meer betekenissen gehad dan dat. Het 
woord zelf verwijst naar een beleefde vorm van ‘jouw huis’, omdat otaku zogezegd geen ervaring hadden met 
communicatie en daarom een afstandelijke, beleefde manier van spreken zouden gebruiken. In het Westen wordt 
het woord otaku eerder gebruikt door manga/anime fans als zelfreferentie, en dat is niet zonder enige trots. Voor 
meer details, zie: Kinsella, S.: Adult Manga, 2000, pp. 128-131. 
206 McLelland M.: Male Homosexuality in Modern Japan, 2000, pp. 287. en Schodt F.L.: Manga! Manga!,1983, 
pp. 137. 
207 Pagliasotti, D.: Reading Boy’s Love in the West, 2008. 
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inhoud van de werken als de receptie en invloed die ze hebben op lezers, en uiteindelijk op 

Westerse artiesten die zelf ‘into’ manga zijn, of merken dat het een populaire stijl is. Op dit 

moment hebben we in België nog lang te gaan, maar als we kijken naar Duitsland of Frankrijk, 

kunnen we aannemen dat manga van hieruit enkel kan groeien, en hoewel tien jaar geleden 

tieners nooit van manga hadden gehoord, worden er nu manga uitgeleend op school. 
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Karakterlijst  
  
anime アニメ 
bishōnen 美少年 
boy's love ボイズラブ 
bunkobon 文庫本 
circle サーカル 
comiket コミケット 
comics コミックス 
cosplay コスプレ 
dōjinshi 同人誌 
doryoku 努力 
ecchi エッチ 
gender ジェンダー 
gyaku-harem 逆ハレム 
Hakusensha 白線社 
harem ハレム 
hentai 変体 
honne 本音 
manga 漫画 
Katsushika Hokusai 葛飾北斎 
kibyōshi 黄表紙 
Kōdansha 講談社 
kōhai 後輩 
light novel ライトノベル 
lolicon ロリコン 
manga 漫画 
mangaka 漫画家 
mangashi 漫画誌 
nakama 仲間 
nanshoku 難色 
nenja 念者 
pachinko パチンコ 
seme 攻め 
senpai 先輩 
shintō 神道 
Shōgakukan 小学館 
shōjo 少女 
shōnen 少年 
shōnen-ai 少年愛 
shōri 勝利 
shōtacon ショタコン 
Shūeisha 集英社 
story manga ストリー漫画 
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Super Comic City スーパーコミックシティー 
tankōbon 単行本 
tatemae 建前 
uke 受け 
ukiyo-e 浮世絵 
wakashū 若集 
yakuza ヤクザ 
yaoi ヤオイ 
yōkai 妖怪 
yonkoma 四コマ 
yūjō 友情 
yuri ユリ 
zasshi 雑誌 
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Mangatitels die vermeld werden in de tekst 
 
Aihara Miki（相原実貴）Hot Gimmick（ホットギミック）Shōgakukan（小学館） 
 
Akamatsu Ken （赤松健）Love Hina（ラブひな）Kōdansha（講談社） 
 
Amano Akira（天野明）Katekyo Hitman Reborn!（家庭教師ヒットマン Reborn!）
Shūeisha（集英社） 
 
Aoki Yūya en Ayamine Rando （青樹佑夜 綾峰欄人）GetBackers（ゲットバッカー

ズ）Kōdansha（講談社） 
  
Arakawa Hiromu（荒川弘）Hagane no Renkinjitsushi（鋼の錬金術師）Square Enix 
 
Asō Yutaka（麻生豊）Nonki na Tōsan （ノンキナトゥサン）Hōchi Shimbunsha 
 
Azuma Kiyohiko（あずまきよひこ）Azumanga Daioh（あずまんが大王）ASCII Media 
Works 
 
Code Geass – Hangyaku no Lelouch （コードギアス・反逆のルルーシュ） 
 
Fujiko Fujio （藤子不二雄）Doraemon（ドラえもん）Shōgakukan（小学館） 
 
Fujisawa Tooru（藤沢とおる）Great Teacher Onizuka（グレート・ティーチャー・オニ

ズカ）Kōdansha（講談社） 
 
Gosei Sentai Dai- Renjā（五星戦隊大レンジャー） 
 
Hagio Moto（萩尾望都）Jūichinin iru!（11 人いる！）Kōdansha（講談社） 
 
Hashiguchi Takashi（橋口たかし）Yakitate!! Japan（焼きたて!! ジャぱん）

Shōgakukan（小学館） 
 
Hatori Bisco（葉鳥ビスコ）Ōran Kōkō Hosuto-bu（桜蘭高校ホスト部）Hakusensha
（白泉社） 
 
Hayakawa Tomoko（はやかわともこ）Yamato Nadeshiko Shichihenge（ヤマトナデシコ

七変化）Kōdansha（講談社） 
 
Hino Matsuri（樋野まつり）Vampire Knight（バンパイア騎士）Hakusensha（白泉社） 
 
Hoshino Katsura（星野桂）D.Gray-man（ディグレイマン）Shūeisha（集英社） 
 
Hoshino Lily（星野リリィ）Aishichatta no（あいしちゃったの）Kōsai Shobō（光彩書

房） 
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Ikeda Riyoko（池田利代子）Berusaiyu no Bara（ベルサイユのばら）Shūeisha（集英

社） 

 

Inagaki Riichiro en Murata Yūsuke（稲垣理一郎 村田雄介） Eyeshield 21（アイシール

ド 21）Shūeisha（集英社） 
 
Inoue Takehiko（井上武彦） Slam Dunk（スラムダンク）Shūeisha（集英社） 
  
Ishinomori Shōtarō （石ノ森 章太郎）Cyborg 009 （サイボーグ 009）verscheidene 
uitgevers 
 
Kamijō Akimine（上条明峰）Samurai Deeper Kyo（サムライディーパーキョウ）

Kōdansha（講談社） 
 
Kamio Yōko（神尾葉子）Hana Yori Dango（花より男子）Shūeisha（集英社） 
 
Kanari Yosaburō en Satō Fumiya （金成陽三郎 さとうふみや）Kindaichi Shōnen no 
Jikenbo  (金田一少年の事件簿)  Kōdansha（講談社） 
 
Kanno Aya（菅野文）Otomen（オトメン（乙男））Hakusensha（白泉社） 
 
Kawashita Mizuki（河下水希）Ichigo 100%（いちご 100%）Shūeisha（集英社） 
 
Kidou Senshi Gundam 00 （起動戦士ガンダム 00） 
 
Kishimoto Masashi（岸本斉史）Naruto（ナルト）Shūeisha（集英社） 
 
Kōga Yun（高河ゆん）Loveless（ラブレス）Ichijinsha（一迅社） 
 
Komi Naoshi（古味直志）Double Arts（ダッブルアーツ）Shūeisha（集英社） 
 
Konno Oyuki en Nagasawa Satoru（今野緒雪 長沢智）Maria-sama ga Miteru（マリア

様がみてる）Shūeisha（集英社） 
 
Kubo Tite（久保帯人）Bleach（ブリーチ）Shūeisha（集英社） 

 

Kure Yuki（呉由姫）Kin’iro no Corda（金色のコルダ）Hakusensha（白泉社） 
Lijst van vermelde manga titels 
 
Miyasaka Kaho （宮坂香帆）Kare First Love （彼 First Love）Shogakukan 
 
Mashima Hiro（真島ヒロ）Fairy Tail（フェアリーテイル）Kōdansha（講談社） 
 
Matsuena Shun（松江名俊）History’s Strongest Disciple Kenichi（史上最強の弟子ケン

イチ）Shōgakukan（小学館） 
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Matsushita Yōko（松下容子）Yami no Matsuei（闇の末裔）Hakusensha（白泉社） 
 
Miyagi Riko（宮城理子）Mei-chan no shitsuji（メイちゃんの執事）Shōgakukan（小学

館） 
 
Mizuki Shigeru（水木しげる）Gegege no Kitarō（げげげの鬼太郎）Kōdansha（講談

社） 
 
Morikawa George（森川ジョージ）Hajime no Ippo （はじめの一歩）Kōdansha（講談

社） 
 
Murakami Maki（村上真紀）Gravitation（グラビテーション）Gentōsha（幻冬舎） 
 
Nakamura Yoshiki（中村佳樹）Skip Beat!（スキップ・ビート！）Hakusensha（白泉

社） 

・Tokyo Crazy Paradise（東京クレイジーパラダイス）Hakusensha（白泉社） 
 
Ōba Tsugumi en Obata Takeshi（大場つぐみ 小畑健）Death Note（デスノート）

Shūeisha（集英社） 
 
Oda Eiichirō（尾田栄一郎）One Piece（ワンピース）Shūeisha（集英社） 
   
Ōkubo Atsushi（大久保篤）Soul Eater（ソウル・イーター）Square Enix 
  
Raiku Makoto （雷句誠）Konjiki no Gash（金色のガッシュ）Shōgakukan（小学館） 
 
Shībashi Hiroshi（椎橋博）Nurarihyon no Mago（ぬらりひょんの孫）Shūeisha（集英

社） 

 

Shimada Keizō （島田啓三）Bouken Dankichi （冒険ダン吉）Kōdansha（講談社） 
 
Shinjō Mayu（新條まゆ）Love Celeb（ラブセレブ）Shōgakukan（小学館） 
 
Shirato Sanpei（白戸三平）Kamui Den（カムイ伝）Shōgakukan（小学館） 

Shuppanbu （報知新聞社出版部） 
 
Takada Rie（高田りえ）Wild Act（WILD☆ACT）Shōgakukan（小学館） 
 
Takahashi Rumiko（高橋留美子）Inu Yasha（犬夜叉）Shōgakukan（小学館） 
・Ranma1/2（らんま½）Shōgakukan（小学館） 
 
Takaya Natsuki（高屋奈月）Fruits Basket（フルーツバスケット）Hakusensha（白泉

社） 
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Takemiya Keiko（竹宮恵子）Kaze to Ki no Uta（風と木の歌）Shōgakukan（小学館） 

・Terra e（地球へ…）Square Enix 
 
Tanabe Yellow（田辺イエロウ）Kekkaishi（結界師）Shōgakukan（小学館） 
  
Tezuka Osamu （手塚治虫）Shintakarajima（新宝島）Shōgakukan（小学館） 
・Jungle Taitei (ジャングル大帝)  Kōdansha （講談社）   
・Tetsuwan Atomu（鉄腕アトム）Kōdansha （講談社） 
・Ribon no Kishi（リボンの騎士）Kōdansha （講談社） 
 
Toboso Yana（枢やな）Kuroshitsuji（黒執事）Square Enix  
 
Togashi Yoshihiro（冨樫 義博）Hunter x Hunter（ハンターハンター）Shūeisha（集英

社） 

・Yū Yū Hakusho（幽☆遊☆白書）Shūeisha（集英社） 
 
Toriyama Akira（鳥山明）Dragonball（ドラゴンボール）Shūeisha（集英社） 
 
Tsuda Masami（津田雅美）Kareshi Kanojo no Jijō（彼氏彼女の事情）Hakusensha（白

泉社） 
  
Ukyō Ayane（右京あやね）Yokujō Climax（欲情(C)MAX）Shūeisha（集英社） 
 
Watase Yuu （渡瀬悠宇）Fushigi Yūgi（不思議遊戯）Shōgakukan（小学館） 
 
Yozakura Sakyō（夜桜左京）Blood Honey（ブラッドハニー）Gentōsha（幻冬舎） 
 
Yuki Kaori（由貴香織里）Tenshi Kinryōku（天使禁猟区）Hakusensha（白泉社） 

・Count Cain Series（伯爵カインシリーズ）Hakusensha（白泉社） 
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Japanse Samenvatting 

論文～少年漫画と少女漫画におけるジェンダー 

 

はじめに 

 

日本では漫画はどこでもありますがベルギーではまだ新しい現象です。前に漫画は

フランス語や英語に訳させていたが最近オランダ語の漫画も増えています。そして

漫画は今もっと人気になっていますので、面白い研究の対象になると思いました。

ベルギーではコミックスは文化的な意味があって、その証拠は最近開かれたティン

ティンの著者の美術館です。でも、コミックスは昔の人気を失っていて、漫画は若

者の中で流行っている。その理由は何でしょうか？それはまたの研究の話題になる 

かもしれません。 

 

この論文の話題は「漫画におけるジェンダー」であります。まずは日本の漫画の発

展を説明しています。それは漫画の初めから現代の状況まで、と漫画雑誌の種類を

説明します。次は少年と少女漫画におけるジェンダーについて話しています。その

ためにある漫画の主人公を例にしています。最後に BL（boy’s love）と BL同人誌

の話をします。同人誌は日本で大切な漫画の景況で、同人誌家はジェンダーの遊び

が好きので、ジェンダーについて面白い現象であり。 

 

1. 漫画の歴史 

 

漫画と言う言葉は始めて葛飾北斎（1760－1849）に使われていた。北斎の「漫画」

はユモアのセンスがあった下書きでありま。漫画の漢字の意味はかなりネガティブ

から今も日本でよく本屋で「コミックス」が書いています。 

 

現代の漫画はアメリカから来た新聞のコミックスと日本の文化のミックスです。 

２０世紀にアメリカの四コマコミックスは日本に来て、すぐ人気になっていました。

1920年に麻生豊の「ノンキナトウサン」は新聞に著わしていました。後は子供向け

の雑誌にもっと長い漫画があって、その漫画は本になっていて人気でした。たとえ
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ば島田啓三（1900－1973）の「冒険ダン吉」。この子供向けの雑誌はある意味現代

の漫画雑誌の前身でした。第二世界戦争はこの雑誌の発行を止めていて、戦争の後

に漫画が復活に向かいました。 

 

戦後の漫画開発はほとんど手塚治虫（1928－1989）のおかげです。はじめも戦後の

時も漫画は四コマコミックでした、たとえば長谷川町子（1920－1992）の「サザエ

さん」も同じでした。手塚治虫は若い年から父が好きだったアメリカの映画やコミ

ックを見ていて、そして手塚は描くが好きになっていた。「新宝島」は手塚の初め

ての大成功でした。その理由はたぶん「新宝島」のストリーの新鮮さと動的な絵。

この漫画のストリーは長くて、複雑で、面白かった。この物語の話芸と映画を見る

ような絵はとても人気になっていました。それから手塚は色々なストリー漫画を描

いていました。手塚の影響に若い漫画家は同じような漫画を描いていて、漫画の革

命を急速起動しました。 

 

60年代に経済がブームした、青少年のポップカルチャーが広がっていました。若者

がロックや美術と共に漫画を発想の手段に使っていました。そして漫画の話題と 

スタイルが広がっていて、子供の漫画だけじゃなくて大人向けの漫画もありました。

若い漫画家は時々商業的な漫画雑誌に満足できなくて、もっと実験的な漫画雑誌が

載っていた。その一つは「ガロ」でありましあ。「ガロ」には白戸三平（1932－）

の「カムイ伝」と水木しげる（1922－）の「ゲゲゲの鬼太郎」が載っていました。 

 

70年代前に少女漫画はほとんど男の漫画家に書かれたが、手塚治虫の「リボンの騎

士」を例として、女の人は漫画の世界を入りました。それから少女漫画は発展しま

した。女の漫画家は少女の考え方と感情をわかって、少女が興味がある話題を書き

ました。少女漫画の絵は主人公の気持ちと思いを見せるのが得意です。たとえば池

田利代子の「ベルサイユのばら」は流行っていました。その時に初めて少年愛の漫

画もありました。竹宮恵子の「風と木の歌」の物語はフランスのギムナジウムに起

こった、愛を探す少年の話です。 

 

80-90年代には漫画に基づいてアニメやゲームやドラマ CDや色々なグッズが現れま
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した。それともゲームに基づいて漫画やアニメを生み出す。これは日本で大きいビ

ジネスになっています。ほかは芸能界とのリンク。アニメのオープニングとエンデ

ィングはよく流行っていうるアーティストの作品かもしれませんが、時々まだ誰も

知らない新しいアーティストのデビューであります。後はアニメの声優がとても人

気になれるから、声優は歌も歌たたり、漫画のイベントも参加したりするんです。

漫画の影響はある意味すごく広がれています。 

 

2. 日本の漫画とヨーロッパとアメリカのコミックスの差 

 

漫画とコミックは絵で説話的な話を伝えます。でも漫画はコミックより小さくて、

白黒で、そしてもっと安いであります。漫画は和風ですから右から左へ読む事です。

漫画単行本（ポケット本のサイズ）はヨーロッパの A4コミックより便利で、カバー

はソフト、ヨーロッパのコミックはよくハードカバーがあります。漫画は中にカラ

ーがまったくありません、コミックはほとんどフルカラーです。この違いのため、

漫画はなかなか安いです。170－200ページの漫画は 400－900円で、30－50ページ

のコミックは 6－16ユーロ（800－2100円）になります。 

 

漫画はいっぱいあるから、中の話がいっぱいあります。少年、少女、青年、女性、

BL、マージャン、パチンコ漫画とかはあります。アメリカンコミックはほとんどス

ーパーヒーローズの話で、ヨーロッパでは子供と大人コミック以上ないみたいです。

そして今コミックスはビデオゲームや DVDに負けていますから、若い人たちはあま

り興味がなさそうです。漫画はよく長い連続物語を話していますが特に子供コミッ

クは一冊で一つの話をして、終わっていますから、一冊は一つのストーリーです。

大人向けのコミックはよく連続です。漫画にはキャラクターの変わりは大事で、コ

ミックにはキャラクターはほとんど変わっていません。 

 

絵のスタイルは違ってますが、漫画の中にも大きい違いがありますから、比べるの

が難しくなります。でも、漫画はカラーがなくて、スクリーントーンを使っていま

す。トーンで影やパッターンとか作られる。 
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3. 漫画雑誌 

 

日本では漫画雑誌はいっぱいあります。この雑誌は特に漫画を掲げています、全部

200以上です。漫画誌は週刊、月間、別エディションがある、子供、若者、大人向け

の雑誌があります。雑誌は 200－800ページでかなり太い本になっています。安い紙

やインクを使っていますから、漫画誌はとても安くて、捨てられるのです。 

 

少年向けの漫画雑誌はたとえば「週刊少年ジャンプ」「週刊少年チャンピオン」

「週刊少年サンデー」「少年ガンガン」とかあります。この雑誌からの良く知って

いる漫画はたとえば「One Piece」「ラブひな」「犬夜叉」「鋼の錬金術師」であり

ます。少女向けの漫画雑誌はたとえば「マーガレット」「ShoComi」「花と夢」

「LaLa」とかあります。この雑誌からの良く知っている漫画はたとえば「華より男

子」「不思議遊戯」「フルーツバスケット」「バンパイア騎士」であります。 

 

4.漫画におけるジェンダー 

 

4.1 ジェンダーの研究について 

 

ジェンダーの研究は 50年代に社会科学の一分として始めました。ジェンダーの差は

社会の文化とカルチャーにとって違っています。そして、ジェンダーの意味は時間

と変わって、社会には男らしさと女らしさは変わります。アメリカの有名な研究者

じゅディスバトラーは「ジェンダーは遂行行動として社会で行っています」と言っ

ています。社会には男は男らしさが必要で、男としての役割があります。女も同じ

女としてんの役割があります。でも、それを反対する行動や人もいますから、ジェ

ンダーの立場は不安定です。 

 

特に現代の社会には人々は個人的にジェンダーにとって意識をします。「男らしさ

や女らしさは何？」と言う質問があらわれました。その質問を答えるため、スギハ

ラヨウコとカツラダエミコは日本のジェンダー特性を研究しました。その結果はや

はり前の疑いを確認しました。日本人のジェンダー意識はアメリカとかと違ってい
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ます。日本の男らしい特性と女らしい特性は研究に 13が認められました。 

4.2 漫画におけるジェンダー 

 

漫画は日本の文化の一部としてこのジェンダー話題をどうやって表現するか？それ

を説明するために私は少年少女漫画のキャラ kたーを選んで、キャラクター別々の

特性を話しています。選んだキャラクターは少年漫画によくあるタイプで、少女漫

画の主人公も色々のタイプがあります。少年漫画の男子主人公たちはほとんど中々

男らしいですが、女子たちは時々とても女らしくて、時々男より強いです。 

少女漫画の女子主人公はほとんど女らしくて、男もほとんど男らしいです。 

 

ここにキャラクターの特性を説明する可能性がありません、そして私一人の研究の

元に結論を生み出すはちょっと早い。でも、このキャラクターを例として見ると漫

画の事はだいたいわかるかもしれません。漫画にはよくまだ保守的に男と女を表現

しますが、それを反対する場合もあります。結局漫画にはよくジェンダーベンダー

ズやクロスドレスがありますし、現代的な表現も多いです。 

 

5. BL漫画と同人誌 

 

BLは「ボーイズラブ」の短縮です。ボーイズラブは 70年代に少女漫画の一部として

はじめました。その時、竹宮恵子と萩尾望都の少年愛の話は人気になりまして、同

時に同人誌（素人やファンが作った漫画）でも少年愛の話題が人気になりました。 

BL漫画は若い男の二人の愛情の物語ですけど、後はもっと性的の話もあってから

「やおい」と言う言葉はそのセックスが入っている漫画の名前になった。「やお

い」は「やまなし、おちなし、意味なし」の頭文字です。 

 

BL漫画は女が書いた、女向けの漫画です。なぜ女はそんなに男同士の愛が好きでし

ょうか？この問題の答えは四つあります。一つは女子の好み。女子は美少年が好き

ですから二人の美少年はもっと面白いと言う事です。この理由は簡単かもしれませ

んが間違いなく本当であります。二つは少女漫画の愛の関係に失望した事。自分の

人生に恋を失って、社会に「普通」の愛に興味がなくなってから BLに気になってる



 19 

事であります。三つは女の世界より男の世界がいいと思っている事です。男は日本

の社会でもっとチャンスがあって、まだもっと自由に生き方を決められる。女性は

時々それを憧れて BL漫画を通して見つけるんです。四つは BLを作る理由。女性漫

画家は男のキャラクターを操られる、色々な事をされるから女性は遊離の感じとパ

ーワーを経験するみたいです。同人誌もオリジナル漫画のキャラクターを取って、

違う世界、状況、年齢、関係を入れて、とても自由でそのキャラクターで遊ぶのが

可能です。 
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